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 : ةي ردنكسالاب هرابج ىدنفا فسوي هقيدص ىلا بعكو

 قشمدب ين :ىدنفا بيدا هقيدض ىلا بتكو

 تانك ىلع اباوج هيلا لسرأو ُ
: 

 هي ردكسالاب سرافئدنفا فسوؤي ىلا سد نابنمبعكو

 قشمدب قىروملا ىدنفا ليلخ واتزع ىلا بتكو
 -- اسلي

 ايل

 ينوترشلا يدنفا ديعس يل
 ةنسلا سار ديعب دلاوأ ةثنهت باتك ةروص

 ا 5 رصتنا ريزو ف ةئنهت هلو

 هقمدخ كرت دعب همودخم يف هنعظ ىلع قيدص موا يف هلو

 باتكلا عماجل ةئاخ

ممل
 
 د ست



 ءيناهت :

 هئاقثراب جاحلا سرطب انحويديسلا ةطبغ ةئنهتيف ينوترشلا يدنفا ديعسل | 000
 ١85٠ ةنس ةينوراملا ةمالا ىلع يكري رطبلا ماقلا ا

 ىلع توريب ةفقاسا سيئر سبدلا فسوي نارطملا ةدايس ليب وي يف هلو أ ا

 ١851 ةنس راذا ١ 5 يف ةينوراملا ةفئاطلا

 6٠ ةنس هلليب ويب كيدناف روتكدلا ةئنهت يف باسك يدنفا ملل © ل

 كي دناف روتك دلا ةئنهت يف ثفاي ديدش يدنفا همعنا 4 سم

 سس

 لئاسر

 يجزايلا ميهربا عيا
 هئاقدصا ضعب ىلا يتك و

 اضياهلو 2و

 اضياهلو 0
 ءابولا مايا يثوت هل بيسنب هئاتدصا دحا ىزعي هلو 4٠<

 هي زعي و هتابسلا دحا هيف هيلاىعني باقك نع اًباوج هل قيدص ىلا 0 6

 هل بيسنب
 أي زعم قيدص ىلا بتكو 03541[:

 ك0

 ىرئازجلا رداقلا دبع ريمالا ىلا 0 قف

 اشاب ناظلس ىلا بتكو 4١٠م
 يلاوملا كب مالسلا دبع هقيدص ىلا بتكو 046
 كرابم اشاب يلع ىلا بعكو 4
 ةلودلا لايع نم نيقداصلا دحا حدم يف ةلاسر ةيطوت بتكو "46

 رصم ءارما دحا ىلا بتكو 025
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 00 ٠٠٠٠ هب رختفيف هئابا بسح ىلع لكتي نم سأنلا نم 4
 ٠... ىلاجم لك ثداحي و سلاجلا يف ردصتي نم سانلا نم 7

 . ٠٠٠ بصانملا ىمساو بتارملا ىنسا ستي نم سانلا نم
 ٠٠١. هييشم يف هتحارا هبابش يف بعت نم سانلا نم 0

 ٠٠ ٠ هيلا نيو هنطو حدم يف غلاي نم سأنلا نم
 5 ٠... ةمعللا يف دلوي نم سانلا نم او١

 ٠٠٠ دحاو نف وا دحاو ملعب فلكي نم سأنلا نم او

 ٠٠٠ عيدبلا رما يف تركف ام اًريثك يبا او

 ٠... اروهشم اماقم مهيف ماقو سانارمشاع نم 2001107

 ٠.٠.. رودقملا ربدتو رومالا رصبت نم ٠
 ! ٠٠١ .ىقجلا قمحا نم ناكاهيلا نكر مث ايندلا فرع نم :

 ٠.٠ لقعلا ةدوج ىلع اللد عئانصلا ناقتا انربتعا اذا ٠
 :.: هلاح ةقيتح كردي ال ناننالا نا حلا بحمانع

 نيت

 يناتسبلا سرطب علا نيبت يف قمحا كب بدال 3
 قححسا كب بيدا نيبات يف رازاعلا ىدنفا ردنكسال 0

 قحا كب بيدا نيبات يف شساقن يدنفا ميلسل 06 طن
 شاقن ىدنفا الوقت نيبات يف لج كيسدنفا لس روتكدلا 1 فلل

 يجزايلا ليلخ ْخيشلا نيبان يف بعص يدنفا زيزمل 506
 بئاوجلا بحاص سراف يددفا دمحا نيبات يف فاص أ كب فسويل عن الا
 4 ءاثر ةمثث هيف هلو ار
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 قمح كب بيدال نرخلا
01 

 يفوترشلا يدنفا ديعسا ةايللاةولعس
 يجزايلا ميهربا يشل سرادملا ذعب سرادلا بدا
 قا كب بيدال ءالحلا ةشبع ١

 هل هيشنلا 12
 هل نامورلاو نانويلا [| ٠6

 يلحلا شاّرم سيسنرفل برحلا ١؛؟ |
 هل سلا ١4

 ىضفتقم نيدلا نأ يف هبطخ

 ينوترمشلا يددفا ذيعسل لهجلا يضغقم رفكلاو 0
 [فواعم ردنكسا ىدنفا ىسدعل داصتقالا 8

 اضيادل داهتجالاو دكلا يف دالبلاةايح ٠١

 :يلملا سكرم سيسرفأ لهجلاو معلا |٠
 : ٍيثو ةعب رالا اهناكراو ةايحلا 0[
 ضيا دل للملاو لمعلا م11 |[

 : لمالاو ةيعصلاو ]6 |

 ينوترشلا ىدنفا ديعسل كلاملاو مالا يلثمم يف ةبطخ اى. |

 قحا كب بيدال .ضعب ىلا يعتني ءالبلا ضعب
 هل لمات 151

 يجزايلا ميهرب | يتلا نومقلا 54

 بئاوجلا بحاص سراف يدنفا دمحال ةيبدا لج ا
 «٠.٠ هريغوهنفن,هب مفنيل لعاب لعتي نم سمادلا نم ابها

 ا وهو علا ملعثي نم سانلا نم االالا

 ْ ٠٠ اًدبا تومي ال هناكهشاعمل حدكي نم سانلا نم 11/4 |
 اص صطيصص7لاا ااا

١ 4 



 تسسرهف
 فص

 باغكلا عمال ةندتنلا 8
 قدا كب بيذال ةباعكلا ةعانص 3

 يجزايلا ليلخ يشل ا
 دوسالا كب يهرب ال ةباطخلا 14

 يجزايلا فيصان يشل برتلا يع 6
 يناعسبلا سرطب ملل-( ةلّوطمةبطخ )برعلابادآ ٠

 يناتسلا هللادبع - برعلاوةيب رعلا 59
 ْ 7 لفاعلا نوكلأ 0 يللا شارم هللا## سيدرفف >> رشع عساتلا نرقلا 1

 قحا كب نبدا تابجاولاو قوقتخلا
 البقث كب ملسل ةيناثعلاةعماجللا ع7 *

 ل لامملاب لاعالا 7
 ! (ضيا هل ؟ لاجر اندنع له م”

 تماقتساهندارا تلقتسا نم
 اشيا هل هترادا ٍ 32

 قمسا كب بيدال نطولاو ةمالا 55 |
 هل ةيعرلاو كلملا هه

 يناعسبلا يدنفا لل ”.ث نم
 هل زخات قو اذا 10

 قحسا كب بيدال ددرألا ٠

 هل قالخالاو ةسايسلا 4
 فيا هل بابلا تارطتنت 04

 يناتسبلا يدفا ميلسل برلا 1١
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 ْ 0 درف لك نا ام”اهرتس يف ىسبإ بوب لسنا لحال اظل د ا
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 ضارعالا قي زمت يلع هناسل دي رجت عم اهاغتبانم نكل ةفنودذحالا نسح ؟يفقيب سانلا
 يعادلا ١ مالسلاو ةراشالا هيفكت قيدصلا لثمو برغم ءاقنع بلط دقف

 هج هجن[ جت دس هج مج جس

 ع

 ةبتكلا راكفا تانبو ٠ ءابدالا مالفاتانفن نم نآلا هنابثا تيار ام اذه
 اك رمشو ناث ىف ةددعتم ءازجا ءرادصأ لع ةينلا تذقش دقو

 ءاسورو ةيلعلا ةضهنلا ب احا نيعا يف قار اذا كلذ ٠ ٠ ةمدقملا يف كلذ ىلا تعملا

 ةيبدالا دهاعملا |

 ملاوفا سيفنب ينوفجتا نيذلا لضافالا انتبثك ضعب نم ةرذعملا وجرا يننا ىلع
 اذه كلس يف مر رد ملظن نم نكمل لف عبطلل ب باتكلا تلثم دق تنك نا دعب
 لوطب. اًقرتعم ةيلاتلا ءازجالا كي هب تفجتا ام جرداس يننا مدعا ينئكلو هزجلا
 ةينطولا ءىدايملا زي زعت يلع مهتريغ ةدشو مهعأب

 ةقئاشلا مهتالاقم نآلا تح لع اومركشي مل نيذلا لضفلا يوذب لمالا يلو
 أ نه طرف اع 0 اهتالحم يف ايجردال دعب ايف اهب يع احدن 0
 ةمدخلل ءافوو ىضرلا ناكل ةجردم هذه يتمدخ لعجي نا هللا نم اناطو اطخأ

 ماقخ ريخ كلذو ةينطولا



 انتي

 | راصتنالاب راختفالا راثآ نم لب حرفلا راث آ نم ةكلما ترجا امتقال كشلا لايخ
 || مهددب ٠٠ ءارحتلا يف مهقزمو ٠ مادصلا ثيل لب٠ ماملا ريزولا انالوم ودعلا مزه موي
 | ىلع تابجاولا ربكأ نم كلذ ثيحو اًقونص نيهارب و٠ اًقولا | دوهش ٠ ءاضفلا يف
 مهنكمو ودعلا رش مافك نمل ةثنهنلا رامضم يف مهحئارق اوضكري نا : هارعشلاو باغكلا
 ماقم هب واعي عوضوم عفرا لب ٠ مالقالا همدخت عوضوم فرشا اذهف ءالعلا ةيصان نم
 || رصنلا لاز ال ٠ ماغطلا ءانبجلا ىتح٠ مانالا عيبج ىلا عوضوم بحا لب ٠ مالكلا
 | يف ةعقاو هتبيه تئنف الو٠ انادع امزالم راسكنالا حرب الو: انالوم ةبارب !دوقعم
 | كلملا لظ يف. ءانعتلا لهاو نيرئاثلا رباد ةعطاق هدونج فويسو ٠ ءادعالا بولق
 || هلآ مركمو لدملا يبحو ٠ هلها ةفأش لصاةسمو للا ديبم ٠ مركالا مامالاو معلا
 د هدنع نم الا رصن ال يذلا هللا نمي

 هتمدخ 0 دعب همو دذ*يف هنعط ىلع قيدص مول يف هلو

 ْ ريما هب ام ىلا هللا هقفو زيزعلا خالا بانج ىلا يعنا
 ||| يف ىرج هنا ٠ هتيؤر ىلا قوشلا عممالسلاءادهاو ٠ هتحص نعمالعتسالا دعب

 أل رجات ةمدخ ىلا نالف رجاقلا ةمدخ نم قيدصلا جورخ ركذ لضافالا لزانم ضعب
 ||| مظع رورس ربخلا اذهب يل لصحن لوالا رجاتلا دنع هبتار نم را تار
 نم كلذ ينهاسف مرضاحنو سانلا نلاج يف همذتو هيلع نعطت كنا ركذ دق نكل
 || ةيركلا عابظلاو ةبذهملا قالخالا يوذ نم كاغثب قبلي ال نعطلا نا اهدحا ٠ هوجو
 الثا هتمعن يف بلقلو هدي ىلع ربما ىار نهف عي نا لجرلاب لمحي ال هنا يفانلاو
 | نم ضفي اذه نا ثلاغلاو ( هبقع يلع فرو يزبخلكأ ) ةيّآلا ةدبع هيلع نوكت
 ةمرح ىعرب ال بامأللا نا نه سوفنلا يف مئاقوهامل ديدجلا كمودخم دنع كردق

 نم نمامب ورمج نركد الف هةمعن ذنكو اديز باتغا ند ةمعن رشال دونكلاو :

 كلل دبع توا جانري ال ىتح كنع هسفن ضبقي كلذ نا ةجيتتلاب و٠ هدونكو هتبيغ

 نا اذا يارلاف نيرزو تلمحو نينثا تعرص مهسلا اذهب نوكن اذكهو عاجلا ليبس
 اهاضري يتلا ةظحلاب يف امو ةبقاعلا ةحيبق ريصملا ةئيس اهنا ةقيرطلا هذه نع لدعت
 لس ترم نا كلع توفي اف كريبدت كيلع دسفت ةطخ يف امناو هسفنل بييبللا
 يرب هنأ نظ نمءو٠ هيف اوعقو مهيف عقو نمو ٠ مهتنسلا نم ملي ال هفاسل نم سانلا ]

 0 ا ل ل
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 ضمناو هلوصوب يهناف دري ةيالولا يقر راظننا ىلع ةنع باوجللا ما يف تنكو رسل ١

 >؟

000 

 لحو لامها ةنظم. يلاوج ريخنات نوكي نا تسجوا ىتح رخات هبكلو.هاننلا بجاوب
 ماتا يديس ةيانع' نم اهله راكوالا دصقو راذقعالا ةين ىلع اذه تبتكف ةذخام
 هب ًاًقفوم قلما مرك ءاجرلا قيقحت يف هلو ميقرلا كلذ لمجعتب ةدعاسملا نم أدبام

 ناسل لكب ركشت ةدمحملو ناكم لك يف. رك ذت.ةرثألا

 ١ يدنفا ديوس يشل الشرتوني 
 ةئسلاس ار ديعب دلاوأ ةئنهم باك روش

 مرتخلا دلاولا يذيس ءاقب هللا لاطا
 مموابا رمعي نا ايندلا راد يف دالوالا ةداعس ىلعا نا دحا ىلع ينخي الف دعبو

 «٠ بئاغرلا ىلعاو ٠ بلاطملا ىنسا نا يديس عب م ةيفاعلاو دعسلاو زعلا قاور تحن

 هعيفاع نوثو هزع ةورذ يف تيبلا ريبكو ٠ دايعالاو نونسلا مهلظت نا دالوالا دنع
 يف ءاضملاو ٠ دجلا باحصا نم هينب ناب بلقلا رورسم ٠ هلايع ةمالسب نيعلا ريرق
 مويلا اذه يف تحرف كلذلف ٠ ةيكذ لوقع اهربدت ٠ ةجيحص ءاضعا مهناك ٠ لاهعالا
 ام تلخو ٠ ءافصلا ساكينيطاعت امناك ايندلا تيار دقل ىتح٠ حرف هلداعي ال احرف

 ثادخال اًديدهت دوعرلا فصق تبسجىتح ٠ ءانملا باريش رفئموب ماهنلا ءامنم لهنا
 الا ربفكأ ام ءاهسلا هجو نا تندظو ادعس دوم ىلع اهظاحلا جتفت ال ن١ رهدلا
 ٠ آيسق ينظ هللا لعج٠ اندغرو انتحار ساسا وه نم ينادت ال نا ٠ ةنحلإ ًراذنا
 ٠ هنمأ فك فعدم ىقباو ٠ ماشني الو لافتي ل نع 00 ًاحيحص يلأفو

 أ هللا ءاش نا هن ردبلا اهنيب موجن ةقلحك هدالوا ةيرب انتم ٠ هتيامح لظو

 ةكرعم يف رصنتنا ريزو. يف ةثنبت هلو
 يراترضح مدنفا واقلود
 ١ ناطلسلا ىلع نيجراخلاب رفظلا نم غسوا اياعرلا بولقى لا" اليبس رورسلا دجو ام

 بارطضالاو ف وللا قرع مطق نم ةبلغلا يف مل كاذو ٠ ناوعلا برحلا ةلودلا نيبصانملا

 ٠ نيدثعملا ةيداع رسك نم راصتنالا يف امل لب٠ بابلالا نع بوركلا تاغ عشقو

 حج سمس

 ا م سسع ا

 ' هيلع حولي ثييحب سمالا ناكو لو ٠ نينئمطم موق ىلع٠ نيداعلا جبكو ٠ نيملاظلا عْتو |
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 " ةلودع !ًدوهش دهعلا لها نم هلع
 ال ًناوج قباسلا يلاتكل نوكي (باطخ هتوكس تددع دقف نالف قيدصلا اماو

 نع ردص ام دعي لب ًاباتك همونقال تدرفا امو متولاث ةدحو نا ىلع هيف ينذخاوي
 (7قاغينالا ةيلكب نيلئاقلا نم نكي مل ناو قافتالاب لكلا نع اقشبنم دجاو

 أ بحا اي كيلا اًقوش سفنلا ه دحنلو باقلا هب حزني مالس لوبقب اعيبج اواضفتف
 هللا ىلع قتلا مركأ ايو انيلا سانلا

 ةيردنكسالاب سراذ يدنفا فسوي, ىلا 0 06
 ا 1 طفلا يسب دلؤفللا يف. ىللب وكشاب هنبإ لل
 دالبلا لهال دادولا دهعف داؤفلا قايتشا دالبلل امو

 نيب هانهو وفص سلاجم يف يسفت عتارمو يسنا عبارم ىسنا فيك نكلو لجا
 | الف دعت مل ناف مالجالاكأنب ترم ًامايا ركذا ال فيك ما ءافوو لضف رشاعم |
 مالسلا ايندلا ىلعو مايالا تناك

 يدشناف هيلا قوش ضعب ةئيبم هيلع ةطسم قيدصلابابب تفقونا دولا ةلاسر ايف
 هيدي نيب ينع

 اناد] ىردلا قاذ نمو اوبذك اجلا بجوي فعابتلا اولا
 اركذلا مدسإ ل اقللا -زح اذا بلو ركذ : بكل

 قشمدب يروخلا يدنفا ليلخولتزع ىلا بتكو
 يبدأ بقللا هعفريو ةبترلا هيلعت نا لبق بدالا هزيمو لضفلا هدّوس يذلا نا

 هرم ةفص ةزعلاو هتاذب ةّماق ةعفرلا ناف باتكلا رودصو باطخلا يف بيقلتلا نع
 ولك و لا 11 ةدايلار ءابم ميهوك زا لاو هانم
 يلع بجواو ةيزملا هل ثبثا يذلا هباتك يديس ةرضح نم لصو دقف دعبو ظ

 :اضيبلا ةفيحصلا رسويبارشلا يدنفا ناسعن ةرقفلا هذهيف نالفب هنعىنكملا (1)
 0 مرا نمت ال ياتك ىشمد ىلا كنب هلل دح مالكلا يقيل الا

 عمقوتلا ناكم ظ ظ
 هإ لسرا ديقفلا نا اهيف ةعكتلاو سيول يدنفا ناربج ةرقفلا هذهب دوصقملا (5) |
 ْ باوجلا نع وه كسءاوناريخالا هباجاف 0 اناتك يدنا بيداويدنفا ناسعنلو ظ

 دما 00م
2-2-7 



 ظ كيلع ءانغلا يف يليكو كوفعو كيدل يعيفش كتقر لعجاذ يناسل وا يحلق ظ
0 

 اهدح نع اهةدعب لهذن الو انك نع اهركسب

 ا السل ل م ل ل

22 
 يي سس

 ظ كاخأو كمداخ
 وهل 0

/ 
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 قشءدب يظن يدنفا بيدا هقيدصل بتكو :

 ٠ اهركشب للي نا نع كتتنم مظنعو ينايب هب طيحي نا نع كلضف ةعس كيلا وكشا ,

 لف كنساحم ثيدحب نيجزاه كدماحم ركذب نيجمال توريب انلصو دقن دعبو
 || سلجم انتلفح تناكف فراوخالاو لهالا انيقل مث ةقشلا لوطب رعشن ملو ةقشم انلنت

 وهلن ال م ىمادن كلاك ياعم نم ذختتو امادم كلضف ثيداحا نم هيف ريدن سنا

 هتاهضرعب لضفنو رذعلا ةوق بلحج هع ركشلا فهمهض 0 كديا لعجاف

 كبانجهب دصقت امي مهيلا ةرداصب سجن نالفو نالفو نالف يثداس سلجم يف روطسلا
 | صاصتخالا عنتما ىتح اًبلقو اًبلاق مفلاتو ابح متدحتا دقن ءانثلاو ركشلا نم مركلا

 ( رئارسلا كبح ىلع متخيو رصانملا كحدم ىلع دقعت لضف ةباصع ثلز ال نوبطاخت هب ايف
 بانك ىلع اباوج هيلا لسراو

 بدالاو هانفرتعا ام كح ةدايسلاو هانفرع بجاو ءاخالاف يخخا اي لب يديساي
 هافصلاب اهبابسا ةدوقعم اننيب ةفلالاو ةفلالا اهعنت ةسبل ةفلكلاو ةفلكلا اهعطقل محر

 أ هافولاب اهبادها ةقلاع

 الام كباتكي ينعمس دقل هظف> ل.ها الو هظفل لما ال اًباطخ يخا فلا ايف

 هه

 | قكلم يتلا ةيزملاو تي وحن ينل ةقلاب يل نق قيقرلا كمالك رحب ىتديتشاو
 ١ كنايب لثمم كيتاكاو كناسلب كبطاخال تكردايذلا لاكلاو تبصا يذلا لففلاو
 ظ اوامع امم تاجرد لككو هلك كرتي ال هلك ك ردي ال ام نكلو

 ظ تعسو اءريغ سفن فلكت الو تدجو امي الا دي دوجت اف
 كلبع مكح نم كلي ذولا نكلو كنم هروهظ ناك ايف كيلا رذتعا تسلو

 ١ اقيدمهتبح ْذْخَيا هناديلع اًقاثيم هاضيبلا هتفيححص تلمج دقف نالف قيدصلا اما

 | تدهشاو ' تاه ءافولا ةكح يف هله م لود هنعموري 3 هلع ال اليلخ هب يضرو أ

 "كيس
 ةيسيسهةهطسطشلنت
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 .هزعاف 0 رمالا بحاص فرع ء يذلا هينلا ةسائرلا روماب ريصبلا ةيس ةيسايسلان وؤشب ٠

 ماقد محءاف رمالا اذه يلو دقف هللا هديإ نالف هانداو هب رقف هلضف نيبتو هالعاو أ
 1 ا يدك هيلا راص ىتح ىدبف ةككلا كلسم يف راسو لدعف محلاب

 هيلا 0 ةمقثنلا هنزع ع ةمعنلا هيف ناص م 3 ءاخالاو لدعلاو | ىلع ناكسلا

 الو *يسملا عمطي ىِتح تيلي ال ًالدع اًنكح ناكو تاهبشلا هيف بنتجاو تاعفانلا
 ةنسلاو هئانث ىلع ةيسلالا تعحاو هئالو ىلع واقلا تقااتف يربلا عزي ىققح نسخ

 ١ قحلا مالقا قلخلا

 0 دج د يوتوووم3153110117589*
 2 سمسم ١

 رصم ءارما دحاىلا بتكو
 ةثداحلا رثا هتعفر اًباتك دنسلا ديسلا باب وةمعنلا يلو باتعا ىلايتايسو تلعج

 يسفنب ترجم جازما فرخنم هيلا راشملا ىلوملا نا يف ءاج مث نالف ىلوملا ةرضح ىلا
 باوجلا ةمعن ههغحتسا مث هيلع ءانثلا جاو اي داوم هيلاهللادمحا ريمالا ديسلا باي ىلع
 تير دقف ةمنلا هذه تاقيو | يف ةمعنلا يلو ةمدخ نم * يشن ملصا تنكاذا اع

 تيارنم فويس .يف ءاضمنم دجا و نيقداصلا مش رصقي امي ةلئاط نيبذاكلا ل

 ىلوملا باب تقرطف قحلا نع دوذلا ةماصمص زمل ةمدخلا بجاو ينزف نيعفادملا نم

 كاذب رمالا يف هلف الها هليئارو الحم هل يار ناف هيلا بجاولا يفاعد اهف انذاتسم
 يتضي رع لوصوب ءينت ةلكو ماقها ةنافعلاو ىضر ةفاطعنا هنم يبسح الاو يلاعلا هيأر
 داك يعاد ةلبلا ةرغطلا يف مداخلا زكذب هللا هزعا: يديس لضفت ناو هللا
 لاخ لك ىف. ركشلا لعو. رمالا هلو لضفلا ماغ كلذ ناك .ةيبسلا ةكيارألا

 ةيردنكسالاب هراج يدنفا نسوي هقيدص ىلا و

 'ةءاو الو الفاغ هبن الو اًيسان كذا اق دك دو ظنل ايبنم اًركذم كباعك ينءاج
 تلخمت ام كراثا نمو ةبركلا سفن امم كسافنا نم يناتا هنكلو دي زملا عانتمال قوش

 "ا دلاوأ ءايياو ردكلاو ونضلاو دعبلاو نرقلا ف قيدص نم تناهلظ نيعلا
 ةقيقح ناك ول ىنمت/ داؤف ةمدقثو دادو ةركذت يسر كيلا لسرم يناف دعبو

 هدعب نمو هللبق نم كيدل هنأ ىلع مس ءراا كلذ يف

 ١ يعاركا تابجاوو يمالس رئاعش ميدقث ءالخالا يفوو ءافولا ليلخاي ا ع

 ريل ياللا يارا 0 الو كادن هللا يناعج كلذ لثم ينم لبقتت _نراو ماركلا ةوفص ًاعيج كلال |

ْ 



 ةيسسسسسسلا 0 سس ةسييسممسس_ للا

 أ ربا ةي زم. رصف ىننتتاا راه : نامزلا م اذاو: لاح ركنلا اق اذأ راطخالاو فواخلا
 ريجيسلا ءادن ىدص اهايارب نيب عمسي ال م؟راجلاب

 ايلات اهدوعوم يلي ال ناو نيقداصلا ةرربلا ىلع مايالا اهب ين نارصم ذيعا لب
 97 تنك امو 0 تنك امو اذه لوفا نيقداصلا نم كنا اندعت اه انن
 كلم هل هللا تيدنحلا ىلع ليبس الو (اسحا ةدهنلا ليما ينكلو نيضرتغملا

 ريدق «يش لك ىلع وهو ضرالاو تاوعسلا
 ةيقعةلطعلا هذه غي مداخل زاتجا دقف | دوعوم ةقيدرللا وما تآلوم سك

 ا! اموت <.ا دقو سالب ذوايفا ا دوهجم هنع داع مث هدهج ربصلا طاعو اًدوؤك

 ( درت لجا :ادودل اًودع روستو ايفح ايلورسنف اديععا دورو زونلا ةراشا هئلاد ما

 ريزولا يلوملا. يلا هللا دمحي ادور ور كش اك اردص مداخعارجتا ْ

 ةلودلا لاع نم نيقداصلا دحا دم يف ةلاسر ةئطوت نتكو

 اعدل ميئللا دغولا مذ الو هلها ريخلا ىلع حدما مل انا اذا

 اهنااو علا هللا يل“ ىشو . ةعتاب رشلاو ريظل تفرغ يف
 ىلع قحلا ءانثلا نم نسحاب ناسل قطن الو لق ىرج الو نائب كرحت اف لجا

 0 .ةرهاطلا سفتالا هب ىرجت ءادتقالا مهنمو ءافولا ليبس وهف قدا ءارصن
 تاندللا ف ةودن 1 م اهدايترا لضفلا يف مودي و اهداهتجا نسف ريخغا نم
 "ايم الماك عفنلا لصف ايقعسم طارس جبنت اج س انلا كلسي '

 ا ةانع 1 افسح تيل انو نالمعساو 825 لنا ترثأت ا

 ءارظالاب ردجاو دملاب قلخاو ءانثلاب ىلواو ركشلاب قحا تيار نهف را ف امائهاو
 مودت نمو جاوعا ةلاح يف موقمو لالتخا ماققم يف دد.سمو داسف 5 يف ملصم نم

 دئاكملا عا عاونا نيب ةيبالا هسفن ةهازن تبقتو دسافملا بايسا برين ةيفسويلا هتفع

 ضرعت نممو اهناطشا فافعلا فيسب عطقيو اهئاطيش ردي دع ايندلا هدوارت |

 فمي نمل ةفعلا يف لضف ال هناف اهجهأنم ن ضو اهراس د
 اًرايتخا اهناع مث ةبيغرلا عاطتسا نم لضافلا امناو !ًرارطضا

 تافصلا كلت لكتسا نم حدمب نانبلا قلظني ال فيكو ناسللا قطني ال فيكف:
 ريبللا وهو الا ابلقو اًبلاق انكلعماو بح انبابلا ىلع ذوهتساف تانسملا كيئاه عيجخساو 2

1 

 سس سس

' 
0 



25 
 بمب

 | بننييعلا 'هنإ ار ام ىلع ةيرصملا ةلأسملا خعراتب ةلطعلا هذه يف لغتشم يفا ينا مث

 أ (ًهشاك اهلاجا الصنم اطاوحا اًبيبم رثالا هدياو ربما هققحونذالاهتععمو نهذلا هاعوو
 فلاخي اع كلذ لك يف ًافرصنم قمنا امب ةرما لكاركاذ اهراثا امصاو اهرارسا
 لهاو ةلافسلا بابرا صقت 5 كب ةماركلا لهاو ةماهمشلا يوذ لضف هنم معيل قحلا
 سفن ياو داليلا اوعاضا 3 اوعاطاف نبحلا ماعدو اوغطف لهجلا مثرغ نم ةلاذتلا

 نا باوصلل قفوملا هي أر هيف ىريل باتكلا اذه نمضيبا ام يالوم مدقاسو اوعاضا
 » هاضرو هتيانع مداخل يقباو هالعو هدج ماداو هاعرو دندلا ديسلا هللا ظفح هلل ءاش

 يحليؤملا كب مالسلا دبع هقيدص ىلا بتكو
 هلئاسر هنع تعطقنا دقو

 قوشلا تبلاغل ءاخالا ءاقتب ىلا سفنلا ةيادهو ءافولا ءافص ىلع بلقلا ةلالد الول
 اب كلالما ةفاخم كيلا كره ىوكش نع مقل تققوو كنه كرابخا عالطقسا يف
 ال اًبلق كيبنج نيب تدهع ينكلو هيف دهاز تنا ام كتانعا ةهاركو هنع ينغ تنا

 قوشلا هيلمي امي هبطاخم اناف لاوحالاو مايالا رورك هلدبي الو لاوحالا زيغت هلوحي
 تبجا ما تكسو تيضغ ما تيضر "يلع

 انقلتعاو ةدوم بابساب كنم انلصنا دقل ملظنعنو لجنو موكتو بحن نم بلف يا
 كيلا داقزلا انرجم يلايل ءافولا تاذب ادهاس 5ك 5 تنا لبف ةقادص بادهاب كيف

 ظ ال فك ابيبح نيملاغلا نم كانرتخاو ابيصن ايندلا نم كانيضرو كيلع دادولا انرصقو

 | ةنايخ ىلع تيفوو مايالا ةرودك لع توفصف ءافولا كافاصو ءافصلا كمزال دقو

 1 مألسلا ايندلا ىلعف تاذع:امو.تلدع ناف مانالا

 ءاشناب هل ةموكحلا دعو هاضاقتي كرابم اشاب ْلع ىلا بتكو

 ةسورخملاو ديدجلا رصعلا مسساب نيتدي رج
 ,يعوضوم لغم يف .عاضي نا. نم نما هتقو نا لهاج ريغ ريزولا لضف ىلع أرجتا

 نيفكب ايندلا يف لضفلا ولوا امو لضفلا يلوا دصقب يللاثما ةداع ترج نكلو ريقحلا
 ٍ ريصتلا مثلو ىلوملا معن لوقاف !ًريصن يفعضأ نوكي نا هاسعف

 || تحصاو راظنتالا تارثوم نم هيلع رم اهب ايدق ذيدجلا رصعلا راص دقلو

 .ئبب ٌةوقلا ملاع يف يو ولتتو راصنالاو ءايلوالاب ريت سايلا مديق ىلع ةسورحلا



 هللا ءاش نا !ًديؤم ميركلا هرماو اًددسم يللاعلا هيار كلذب انفي شن يف هل

 اشاب ناطل.س ىلا بتكو
 يداتعو يدنسو يداعو يديس

 ىلع ركشلاو نانتمالا عمد فرذا اناو دحوالا يديبس ءهاقب هللا لاطا فاتك
 ليملاو يتمالظ فشك يف ةبغرلاو "يلع ةقفشلاو "يلا فاطعنالا نه يلوسرا رهظا ام
 رمعلا رئاس تفقوو هتمدخ ليبس يف بابشلا ةيقب تلذب ول ىتح يتمارث ةداعا ىلا
 تلبس الل ءاحصفلا ةغالب تحضسو ءايوفالا ةيزع كلذ عم تيتواو هتمعن ركش ىلع
 بابي تيقلا يننا يلع ريسبلا رزنلا ريغ هن تكردا الو ريصقتلا نم بجاولا يف
 ءايفصالا بوأق انثامس تحي ليلقو ءالوو صالخا نهر للقلا يالوم

 حوشي و رظانلارقيو رظاخلا ربجي دنسلا دييسلا نم باثكب لوسرلا ينرشب دقلو
 ءوسل توجرو لامالاو ينامالا بابساب تلقتعاف رهدلا تاوفه نع جفصيف ردصلا
 | نم ضرالا ثلخ ام هلل دجلاف سايلا ةي واه نع سفنلا تددر م آملا نسح لاخلا
 ديسلا يضر لمالا ةياغ نا هللانييو لدعلا راثآ رصم يف تفعام هلل دملاو لضفلا
 نسحا ناو مانالا بضغيلف يضر ناف هدهع ظفاحي هنظ نسح ءاجرلا ةياهنو هدبع نع
 مالم ايندلا ىلع ا نظلا

 داسفو ةسيسد نم رءالا للخت امو داعبالا بابسا يلوسر باتك نم تملعو
 ديسلا را سيل وا ةمدخلا قدص ىلع مدنا مل يفا اي ةمحتلا قيدصتل تبجع اف
 اروفوم البق هب ىفكو اروكشو «ازج اذهب ىفكو هاسني الو ينم كلذ ركذي هللا هزعا
 رومالاو اهتامدقمب ةدوقعم جئاشنل فاي رص اًرهاظ قحلاو انيسف لاحلاناك ناودي زا الو
 بلغي و نيقي نم كشلا لعب و ءافخلا حربي و ءاطغلا فشكتب فوسلو اهتافوأب ةنوهر<
 نيمالا قداصلا يلو هللاو نيح دعب وأو قحلا رما

 ظفح ديسلا نا يناتاو رسيتي ابلزنملا ثاثا عمبي نم رصم ىلا تشعب دقو اذه

 ةرورضلاو ةمزام ةجاحلا نكلو مولعم ريغ لجا ىلا كلذ ريخاتب مسر دف هيلاعم هل
 ينانلاو لق ناو هنم لصحيي امي ةجاحخلا دس لوالا نافعاب عيبلا كلذ ىلع مداخللو ةمربم

 مداملا ىلع امو لاح لك يف دهيسال سمالاف كلذ عمو لقثملا هلهاك نعلزاملا ةرجا عفر
 لئاثتمالا يوس



 لابن نم كاشغ يف يداّرف ىتح ءازرالاب رهدلا يفامر
 , لاصنلا ىلع لاصنلا ترسكت ٠ ماهس ينتباصا اذا ترصف

 لأ هباصم راكذا نا ىلع نيزعملا مالك هدزي مل_زعم هسفن نمدل نكي م اذا ءرملا نا ىلع

 ام زعاب ءرملاولاّةحالاو ربصلا نطومو لاجرلا ناختما انبهو ٠ هباثتك او هتعوا ديدجتو
 هازعلاب اهفارطا ةدوقعم نازحالا ناو نظفلاو معلا رادقم ىلع ريصلاو نحنمي هيدأ

 ةالومام كسفن نم رهدلا غلبت الو ىلوالا ةرخالا لعجاف ءاسانلاب اهرخاوا ةاوصوم
 ةثراك لك نم هلو مكي نوصي و (ي رك اضوع كتمالسب انف ضيقي نا لاسا هللاو

 هفطلو هتمحرب يمس اوفع متدقف نم ىلعو ًاليبج اربص ميولق ىلع غرفيو آيس
 أذ

 قححا كب بيذال
 »2 يرئازجلا رداقلا د.عريمالا ىلا نس

 انريغص ”محري مل نم انمسبل ركذت ةبصع نحنو زعالا ريمالا هللا ديا 0

 ركنملا نع هني و فورعملاب رماي و
 راكفالا رفانتو بولقلافلاخت نع ةئشان رارضالا نم راطقالا هذهب ملا ام انيار

 اوضغابت الو اودساحجي الو اوسفانت ال موقاي انلقف اًناودع بحلاو ةاجادم دولا راص ىتح

 باصملا انففت ءاقشلا عئالطو ءالبلا رداوب اني ارو اًناوخا هللا دابع اونوكو اوربادت الو
 بضغت مث ةمالا ءاهب لوزيو مرغملا يلا منخملاو ريفلا ىلا ريما هب بلقني مظعالا
 لئاسوب تاحلاصلا تايقابلا ظفح مورن انذهنف مدلاب ماركلا فلسلا اهاقسينلا ضرالا
 متأي مل ام هتريشغ نع عفادملا مريخ انركذو ملسا ممسلاو لسا

 هتحار يف ام ىلع وا 5 ىلع نماي ال انميظعو هتفان لايذاب رثعتي انريقف اني ارو
 ىلا انسفتا ثعزنف همحاسب انلزن وا هيف اندلو يذلا نطولا ناوخا رئاس كلذ لثمو
 : هتجاح يف هللا ناك هيخا ةجاح يف ناك نمو مهتناعا

 8 لفاغلا هبنتو دقارلا ظقوت ةكللا لح روظ ىلع ريمالا لضف راونا انيارو
 اةمجملا هذه يف هتدعاتم سايل نم دب ال نا الف ةلع لكاينع فشكتف ةمالا هنأه

 ىلع لوضحلا لما انلاقم ناسل نع هيدل بونت انلاح ناسلأ ص يلا ةفيصلا هلا انعفرف

 ةمدخلا ءذه سما يف هاري امبباوجلا دوروءاجرو همأ نم ةةناعم يف ريمالا نأشأ ,لوبقو
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 | كتان ىلعهللا دمحا مث «ازعلا ناج نم ترص دق كنا كلخو كلقعيف وجرال يناو

 ١ ىذا ايايردت ال تاربج ىلع بولقلات يلق دقلف ءاس اتلاو ضوعلا ككئاقب يف انل نا
 ' ظ ال هلا دجلاو اماوحلظنلاو الاخ هدعب ىوكشلا تأر امكتمالس نم اهتدروا ث امارض || .

 || هميكو هنمب نوزحلارطاخل 'اًربجو نويعلل ةزق كئاقب ةلاظا فلولا وهو هك بقعم |[

 هيف هبلا نعني باتك نع ًاباوج هل قيدص ىلا بتكو
 هل بيسي هيزعيو هئابسلا دحا

 || ةيلستو وجت نم نانوأ هيلع برضيوةب زعنو يعن نم نافرط هبذاجتل كباتك درو
 دمجيو رح اهدحا بوذي نيبلقب يل مو ىرخالا ًاقرتو امهادحا يرجتنيتربعب يل نف
 نيس أكب ىوابلا هعرجو نيفيسب رهدلا هب رض يرج ربصي فيك لب اًربص رخالا
 أل يدنهم الو اليلد ربصلا ىلا دجي ال تابو ةرسح رثا ةرسح عباتو ةربعب ةربع جز
 مقاو هللا رماو نوجشلا رينت امو نوفجلا يرجت ام قوف رمالا نكلو اليبس ءازعلا ىلا
 هبرك ليزي ال دجولاو ةصغ خيسي ال عمدلاو عفاد هعفدي ال

 عرقن كدخو هب تعر كاشخ اكبلا ىلع حالساا نم تلصح اذاو
 ءاجتلالاو نيملا دحا ناكناو سفنلاهيلع هركن نبصلا نم دن ام ءارو يعسلا الاانل اف
 كر هللا ايبس>و نيءادلا دحا ناك ناو ىلقلا هب يوادن توتكلاب يضرلا ىلا

 ايزعم قيدض ىلا بتك و
 ٌةَرَغ لع هرهد بحضي ٍض عراصملا نئاهر راععالا ناو عقاو ءاضقلا ناملع نم |

 ةمالسلا ىلا نكمنطي لبو تلاغغا اذا ةئيززلا .هيلعربكت مل ةزتفب زادقالا نم زئغي لو |
 هيدابم كزدا نه كلذمو ةبثوو ةنك ٠ ئلايلل ناو ةبهو ةدقر رهدلا ناف تلاط ناو أ

 دوجولا راوطا نم روط توملا امناو اهرداضمو ةايحلا دراوم ف رعو اهرياصمو رومالا
 امنا هعئابطو نئاكلاو هعئارشو نوكلاب لع كذنيزا الو دوجوملا يف ةايملا لابغا وخاو |
 يع ةي زعملا نم يبسحو ةلهذاف ءاضقلا هتحئاسب لحو هلغشف هزرلا هن نم ىركذ يه
 لئاس وهو كبطاخي نم لاح نم هلت ام ةتساغلا نمو حابملا لعاا دراوم نم كدنع امج
 ام أمتو ٍناجشا ىلع انج يفداز قف اذه كءزر نا لوفا ناب ينقلخا امو حالا
 يلابا الو لاح'اهيف لمعت ال لاح ىلا .رهدلا ينريص دق ينكلوينازحا ةحرق نم لثامي
 لاق ثيح بيطلا وبا ينع يعايا امناكف لاتق الو سب اهع
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 يع كئاثلب يو أبيصن رهدلا نم يل كيقبي نا لأسا هللاو فورعملا كنرك |

 | , همركو هنج

 « ضيا هلو »

 آل نم كيتع نم رتعسي فيكو اًرذع هسفنل ىري ال نم كيلا رذدعي <
 ةعبت نم اهيلع ثيقلا ام ىلع يسفن فينعت بتعلا نم يفافك لب اًرئس هبنذل عيطتسي
 يريصقث ناكام ملعب هللاو هيسرذاعمنيبو اهنيب طي رفتلا يتم هب تلحامو يريصقت |

 ناو بحصت مل اهتبحاص نا مايالا اهنكلو هتدصق اًرما يطي رفت ناكألو هتدرا اًئيش

 لغاش ينع اهلغشي ال لغاوبت نيب اناو اهلك ةهربلا هذه يب تربع دقلف بتعت مل اهتبتاع

 ةركذتلا ةلص اهيف ددجا ةريسبلاةزهنلا هذه اهتعزانف قبانلاب اهلباح طلتخا دق لبالبو
 |اب لحتكي كطخ نم اًقرحا لزنتساو لمشلا عاّتجاو لبحلا ةلصب هللا نمي نا ىلا
 أروك له كتدوم هيدي نيب ىقبا نا كلذ دعب ًاعقوتم رطاخلا اهيلا سنايو رظانلا

 عمجي نأ ىلا كل ةداغ ىلعيب يرجت ناو اًروظنم اًميش كيدل يزحت نوكي ال ناو

 ىلاعت هللا ءاش نا نيعلاب رثالا نع نيعلا ينغي و نيعيتشلا هللا
 بسد هينممعل مل .٠

 « ءابولا مايا يفوت هل ب.طب هئاقدصأ دحا يزعي هلو »

 6 ًافساو رح اهنود نم و سافناو 5 يسع لاجأو يجنو حورت 8

 تدلزا الو عمدم فازنتسا ىلا رادقالا تدم امو افطو ادجو رظقتن تاربعو

 فنراو لالخنا هقبسي دقعو لاوز هيلي نوك قلطا ةنس يه امنا عجوم ماليا مايالا
 كلذ لك يل ناسنالا ناو ارودقم بيس لجا لكل ناو اًثوقوم الجا يش لكل
 ابنا دري نا الو اًيضام درتسي نا هدي يف سيلو اًيهاس رصبيو ًايهال عمسي دهاش

 ١ ةرفزو ىركش ةلتمو ىرح دبك نم ءازعلا ىلع ينبلاغي ام الول كي زعا نا تددو دتتلو
 تييحاو داو نم ءاكبلا يف عدا مل ىتح تيكب ينا الو كيكبتسا نا ثددو مث ىرثت
 يفدزي ملو هدسج مقس ىلع هاكبلا يندزي مل ُع داهس مجنلاب ام ىتح حونلاب يلايل
 علطتملاناو درت مل تقلطنا اذا ماهس رادقالا ناف يدبكن م الا كيدي رفص ىلع حونلا
 دلجلا دنع توافتت امناو يش يمل بوطخلا ناو دنكلا ةقش لي وطل تافلا ىلا

 فيفخ روبملا دنع افصلا مخو  ةليقث عوزجلا دنعىصحلا ناو ظ



 نفيا

 « هئاقدصا ضب ىلا بتك يجزايلا ميهربا غيشلل ه
 دافش ىوكشلا فيسو اهقاوشا ىوكش نم يناضاقنت ايف سفنلا عفادا تلز ام

 اهتباجا نود نمو ءاقللاب هللا نك نا ىلا نيبلا ةفاسم هب للعلن كندل نم رثا لازنتساو

 دجولا شيج.بلغ نا ىلا عسولا اهنود نم غرف دق لغاوشو عرذلا تلغش دق هداشم

 ةلهلاو نامملا ريب هباتطأ برس ىح ءاودفلا كاتم محازو ربصلا لقاعم ىلع

 ةقر نمو اطوسرب هوني ام قوشلا رقو نم اهيفو كلا اهيجزا ةعقرلا هذه تذختاف
 يقتلثث نا ال ايجار اطوصو لبق باتعالا مفاصيف اهفلخي وا اهب ريطي داكي ام ةبابصلا
 ديبت كرم يندوع امب اهيبلع نضي ال ناو رشبلاو ةقالطلا نم يذيس يف دبع أب
 رطاخللو ةرث رظانلل نوكي امم هنع ةدئاع ةبيطلا هئابناب اهدعب نم ىنلصيو رذعلا
 هللا ءاش نا ةرسم

 هاه هلو »

 أم ىلا ةقئات ةحيرقلاو اهرافن لي زي ام ىلا ةعزان سفنلاو زي زعلا كباتك يقافاو

 اهطاسبنا سفنلا ىلع تدر دق مئاسنلا ةحئاف مئثاكلا ةمساب ةضور ناك اهرارغ ذحشي
 فرخزو ةي رقبعلا زارط لجخب يشو نيب ام هئم اناف ابطاشن تفناتساف ةردابلا تيحاو

 سافنا ةضاضغو ناسحلا دودق جضفن ظافلا ةقاشر هنم ينيجانت ةيرباسلا ةرضن هنود

 غيسو مركو ينخ- فطلو يفص دو نع فشي باطخ ةقرو نادجلا درو اهنم راغب

 "يلا ببح دنت ىتح حابصلا يف ابصلا تامسن نم قراو حارقلا ءاملا نم بذعا بقعو

 هي رثعي ال ءالولا نم يدنع اه نأ ىلع يريذاعم لوبق يف يسفن دنع عفشو يريصقث
 ثادحالا فورص نكلو نظو يعارت وا ترمز يدامت هقلخي الو نهو هللا ذاعم
 لح ىلع كلزنول ينا لعب هّللاو دصقلا نع ةميزعلا داوج تفرصو دهجلا ترصق دق
 رسك الا ينم يف ناك | ريصلا ةقاس نم يقب ام اهعئالط عفادا لو رهدلا لزاون

 نم هتفلا امو فولاملا كلب نم هفرعأ ام رذعلا نم يبسحو عاقرلاو رباحلا رجمو عاريلا ض
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 نيك

 أ كفراوعب اهترمشويلا اصوصخ يدك ذوثرالا ةقئاطلاو امومع ةيناسنالاف ٠ ةيناسنالا وحن

 كماققم لخنو كردق ميظع ربتعتو كلضفب فرعت كلضاوفو كلئاضف را يف اهتفرغاو

 كلالجا ظفحيو
 ةيغاس اناذأ اهوريعاف ةريخالا تاهلكلا هزه ميلا هجوا ةيناسنالا لاجراي متناو

 معلا لجر ليلجلا فو.ديفلا انزيم يف ةيضاملا نيسمخخا لالخ يف مترظن٠ ةيعاو (بولقو

 ١: نم ةيسملا لقملاب ملعتلا نا نولعت مكلكو ةليضفلاو ةيناذالا صخشو لمعلاو
 يلجنتل لاغمالاب هذيمالت ىلا همياعتو هدصاقم يدوي ناكجيسملا ديسلاو ميغتلا قرط

 هنرقي مل يبدا ميلعت ياف ٠ اهبجومب لملا ةيمح مهبولق يف بشتف ممرئامض يف خسرتو مل
 لواصاخلا هلام نم ماقاف ريخلا لمع انملعي نأ دارا ٠ هفرشي لمعب فوسليفلا اذه
 نيدتقم هيلا باجصا روربملا لمعلا اذه يف هالتف يريخلا ءانبلا اذه كي ةعاق

 هلغشي الحم ًامسق هتاقوا نم نيعف نيباصللا ةيزعتو ىضرملا ةاساّوم انلن نأ دارا ٠ هب
 ٠ ميسنلا نم فطلاو ليبسلسلا نم ىهشا مالكب مهضارما و

 نا دارا ٠ هدصق ةهازنو هتياغ فرشو هلبن ةرازغو هلضف نايبت يف انم حصفا

 بتكلا فيلات يف رحعلا نم رفوالا مسقلا لغشاف راكلا نيب فراعملا رذن 8

 لعلا ةبحم ثيل ىربنا 6 7 نا نم رهشا امال اهدادعت يف يل ةجاح الو مازيضلا ظ

 ينلا ةيلعلا ءىداباا يمسا ,هتدئفا يف شقنف رجحلا يف شقنلا مل فلاف راغصلا يف |

 مايالا رورمو نينسلا رو م اهوحم ىلع ىوتت ال |

 1 اوهفاو ا لحلا فرسيفلاو ليلجلا زييشلا أله ةماقا يثداس اوذختاف

 لمتلا لماوع كرحتو اهدومخ دنع ةيماسلا فطاوعلا انيف جيت يكل مبداق اق.نامكلا
 ةيناسنالا ةداعسلا نا اولعاو لمعلا ىلع اورباثو دجلا ىلع سفنلا اونطوو .اهنوكس دنع
 ٌةداعسلا اولانت هبجومب اوامعاو كشحابم يف قحلااوبلطاف لمعلا ت نب ةليذفلاو قللا تنب

 اهفرشاو ةيناسنالا تاياغ يما ةليضفلاو
  ةناسنالا ريهظو ٠ ةليضفلا ريصنو ملعلا نكرو ٠ حلا ةماعد رصعلا دي رف اي مدف
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 راو 2

 0 كصخ يف بابشلا طاشن نالا ىرت ال نيع ياو ٠ ةقفاحلا مالعالا كتريصب 1 ْ

 | ىلعلا كي يمدت اهبابشب.كتلسراو اهطاشنب كتببلج ةمالا هذهب ةمحر ةوقلا نإك ليلجلا
 | لاثمالا برضت ملا لاقملا قدصل ًاالاغم كنافل وم تسلا ٠ لضفلا رمشتو ربلا ززعتو
 عطقتو تاولفلا بوجت ةرات كارن الا٠ اهثحابم نيربتو اهتدام ةرازغو اهترثكو اهترهشي |

 مادسلا ىرتف ءامسلا ديكتنو ضرالا نطبتستو راجيلا رخمتو لابجلا قرخيو يفايفلا
 عيدبلا ماظنلا اذهيفةمكلل رهظميوايسلا كابا دحمو راثالاو تارايسلاو لا

 | ةطبترملا ةنيابتملا اهرهاوج نعانل فشكتف ةداملا قئاتد ىلا انب جلت اًروطو

 0 ءىدابملا قرفتو رادقالا فالتخاو عابطلا نابت ىلع اهنيب كرشت ينلا ةبيجلا ةفلالاب ْ

 نيابت ىلع هايمعلا رهاوجلا طابترأ ناكتاياغ فرشو كئدابم ومس نورقم هلك كلذ

 ةيسنجلا تفلتخا ولو ةيناسنالا ةئيهلا دارفا نيب نينملا طابترالا بوجو ىلع ل يلد اهعابظ
 بئارغو ةءنصلا عئادب هيف رهظتو يناسنالا مسجلا انل فدُكَي ةنواو ةيصفلا ب0

 مسجلا نروناقل ةعضاملا اهسفنب ةايحلاب ةلقتسملا هتاي رك نيب طابترالا بئاجتو ةينبلا
 كوجلاعتب نورقم كلذ لك ٠ عوضخلاب نورقملا يظعلا طابنرالا اذهب ايحي يكل ماعلا
 ماعلا ةفلالا نوناق ىلا عوضخلاب ةمالا ممج ايي فالتئالا بوجوب ةيماسلا

 ةلازاو نيمواظملا ثوغو نينوزحلا ةي زغتو ءارقفلا ةاسا اوم ىلا انب لي انايحاو

 لوقلل (ميقر ةيماسلا كجاعتب المع ةليئضلا جسنلاو ةليبولا لاعلاب نيباصملا مالا
 لضفلا ىلع لد ١ دهاش ياو تاوامسلا تكلفت ايظع ىعدب معو مع نم لكم ركلا

 فشتكتو بئارغلا عدقبت اماعنيسمخ انينارهظ نيبكتماقانم ةياغلل رهظاو لبنلل نيباو
 انيف لعلاف ٠ ةيداصلا يضارالا ىلع ثيفلا جايرلا لاسرا اننيب فراعملا لسرتو بئاجعلا

 ةحازاو ءارقفلا بحو ةمحرلاو ةقفشلاو فطللاو ناسحالاو ريخلاو ةوبالاب تكلل فرثعي

 ةفيرش ةفطاع لكل ماو با تناف ةءومالاب كلل رقث اهلك لزجلا كمالكب ةايلا ءابعا

 الجر عل ًاجذومن دن نرا انمر اذاف٠ ةديمح ةياغو ماس لاثم لكل ردصم تناو
 انبلط اذاو ةيروس ءالعا لاثم ريخ كارن الارتافدلاو رباحلا نيب لاوطلا ماوعالا ىذق

 10 تعرب الا نرش يك را لمعب لع لكن رق الجر لمعلا "الاثم
 | 1 وحفل ةمالعورصعلات وسايفب كبقلل ناب نيكس ابل < كلا لا مسونقا يف ديحولا
 | لضفلا كتعباتم يلع ةدهاش ىضرملا هتاهو ءانبلا اذهو ٠ لضفلا ديحوو لبنلا دي رفو
 ' كتابجاو نم كلذ لكدعت لب مءارطا الو سانلا رجا يغبت ال ريما ىلع كترباثمو ||



 و

 فيل ١

 ليزا اريثق شرافيو اوما يت سفسي ٠ لا دراب برشي و رامثالا يعش فطتي

 سفنلا هلل تلوسس ناىلا اهبيكرت يناعم ومسو اهنساحم يف لماتب اني وملا ةنجلايف يشي
 ع رعت ٠ عسوأ 1 ىلا لاطتو٠ عفرا ةداعس ىلا لواطتن هرشلا براغ داعتقا

 سلخ اهبعاتم هتلعشو اهبعاصم هتمعف ابجاشت هيدل تعسناف ضرالا يف برضو هدعاس

 لزانيو ءايمسلا ةعيبطلا بلاغي قزرلا بلطيف دجخ هنم هلصانم الو ”اليلكس ايلا يف
 اهايابخ ةءيبطلا فشاكي نا ةكللا نم يطعا اب هل ىنستف هامصلا عاقبلاو يفايفلا
 | م نوكتل اهوللذو اهتمزاب اهوداقو لاجرلا ماظع اهتيصان كلتماف اهرارساب هل حوبتف
 ديدملا لفي الو اهرارضا عفدو اهلاقثا عفر ىلع اهب نونيعتسي ةنيما ةمداخ نمثل

 ديدحلا الا |

 | الا اهمنستي الو ءاسعقلا ةمهلا ووذ الا اهاقري ال ناك ًاباعص اهتابقع تناك الو ظ

 مهعفدو ةقفشلا مهتكرح ةيناسنالا لاجر ماظعلا ءالؤه ناكألو ءادجنلا ةمكملا ووذ ْ

 ةيناسنالا يف مهناوخا لهاوك نع ةايملا ءابعا عفدل ةفلالا لماوع مهتثحو 4
 رابخا يف انرظن دنع ىرن كلذلو ٠ ةداعسلا جوا ىلا مهب اولصيل ةيئدملا يف مهئاقشاو

 ةمالا ءالضفب نوفصويو ةفيرشلا باقلالا نوطعي ةعانصلا لاطباو معلا لاحر مالا

 مهلضف كارم هس مهن لفتحي و باصنالا مل ماقلو ةيعائجالا ةئيملا ىلا نينسحلاو

 لبنلا باب راو لضفلا يوذل اًريثكتو مهقوقح نم هزل هافياو الالجاو اماركأ

 فرشعس ىصق ناكميف اندعقاف هلقثب انانخاو هلكلكي رهدلا اتيلع ماقا دق نحنو

 ةدماخ ناهذالاو ةرئاف عئابطلاو ةرصاق مملا نكلو ةداعسلا بابساو حالفلا يعاود
 | ديغر اهيف ناك شييلاو ةيدق ةمالا نال يسج اهيلا قوقلاو ميلغغ ةداعسلا ىلا قوشلاو
 راهظ نم مرحي ال ةليضفلاو ريصن نم مدعت ال ةينانالا نكلو ٠ ةدئاس اهيف ةداعسلاو

 انئابطا يت لضافلا فوسليفلا لضفلا لاغمو معلا لجر اهثوغل تدعا نا تقنع اف
 لا كيد ناق :سويلينك زوعك دلا انماظننا كلسو انئامحرو انئايدا جاتو انئالعو

 ربظا يذلا يوامسلا بالا اودجيو ةحلاصلا هلامعا او ارو سانلا ماما هلع رون ءاضا نم

 لجيكنال كلضف ةركأش ةيناسنالا نا ٠ ليلجلا همونقاب ةيناسنالل هناسحاو انيف هتككح
 لمع ياف ييسجلا هنكرو نيتملا هو ألم كنال كب رخت ناسحالا نا ميظملا اهئداب
 كيساو ٠ مفرالا ناشلا هيف كل نكي مل لضف ياو ٠ هدضعت مل ةيناسنالا ريلخ لوي
 كنهذ بوقثو كطاشن هل عفري مل لمح ياو٠ لالكلا كصخش )و كفرع ةكذح



 اوان )0

 ١ هلحاس ربلاو فورعملا هنطف هتيتا يحاونلا هي!نم رجا وه ْ
 هلمانا هعطت مل اضانقنا دارآ- نإ 3 ىح حلا ظن د ش

 مكائاس هللا قنلظ اهب دال اهلض ريغ هك ف اناا
  00ليقام لك ٠ لل ”ةيلاخلا ةرحاشلا ةركتبملا هتيداجاو : قيما ناتفلا هقلخ

 | موظنمو روثنم لك عماجلا هيركملا ةمالكو هرشاعو هرماس نم لك ٠ ظ لكقاي رد
 | مومحلا ماقرا هتعسل نم ٠ ةديدعلا ةديفملا هبيطخو ةديدسلا هحاصنو ٠ ا ديت هلثميف

  0ةركشو ((رط يدايالا ىتفصتو ء اركي ٠ لاو. رشي و اًرورسس يعبلا لمشيو |
 قلفم بيطخ لك تفابتي هعايس ٠ دزو : قبطملا بالا فثاكت مادقالا فئاكشتو

 تافصلاو لئاضفلا هذه ىلع ٠ ةسييرعلا انعفلب ايس الو تاغللا عفناب ةلماكلا هتفرعم

 ءاب رعلا برعلا ءالع نم هناك تح راش ٠ لاو .نرطولا اذهل ةصلخلا هتبحو

 هيلع جني ةلاشم ةايحلا ا هلاجرو هئانبا كلس يف هسفن هنايسحو ٠ اضرعو

 هيلا غولبلا يف لفاع لك قي ٠ ديدبلا ملاعلل ركشلا لكركشلاف ٠ هفاحتال
 ديلتو فراط لكن مانامح كيسرألا٠ ديرفلا زنكلا اذهب انناطوا ٠ فلا كك 8
 لذملا هب برضف محلا كي دفو فلاب دع دحاوو٠ لقع نم دنع دحاوب اودع ٠٠فققد

 يمص نم ليلجلا يتلا اهيا كركشو كتبحم ىلع داضااب قطن نم لك ب ولق تعم
 بهاوملا هذهب ةيب روسي زاف نم قبسا تنكف٠ دال ٠ ىلع قلخلا هردق فرعو

 ظ ةيبلتو ليلد عطقاو دهاش حضوال ٠:ديدحلا لفحلا اذهو سهاذملاو بورضلا فالتخا

 لافتحالا اذه ةنجل بلاطم موقلا مارك ٠ لانملا ةيماس ةنيب ىلجا ٠ ىلع ملابقاو |
 ركشلا ةمدقتب كارتشالا ٠ رورسلا ىلع ءارالا عابحاو ركذلا هل قحي ناهرب ربخ

 عوضوم ريخ يف ةلص ريخ عورشملا اذهب ٠ قاقحتم الل ةبسنلاب تلق ناو ٠ رظنلاب و
 قانعالا ةقوظملا ةنملا دوقعل ٠ اهروحب نم رحب يا نموفراعن كلئاضنو كالاضنا يابف |

 فرتغن ٠ ركذن اهمالو مرن كفراوع ياب م١٠ ركشن اهبالو ينفن اهما ىلعو
| 

 ظ « كيدناف رودكدل ةئنت ىف ثفاي يدذفا ةمعنا »
 ةرهابلا ضايرلاو .ةبيصخلا.تانجلا هنت ةاتثلا فردي ال ادعس ناس الا |
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 مالكلا ًاذبن كبتك يا ركذبو ٠ ماملا مهشلا اهيا ينغن كتافل وم يا ىلعف ظ
 ليلخ اه كضورعبا ٠ سيئرلا انيس نبا هب تقف يذلا ٠ سيفنلا كبطب ما كايكبا ظ

 اياوزلاو رئاودلا جوع ةموقملا كعسدنهب ما ٠ طومسللا يف ءىل اللا ماظتنا مظننملا

 راجي اهعلاطمب ةبئاجلا ٠ اهينكاسو راطقالا بئاجت رظنم ةيضولا كت اربا ٠ طوطخلاو

 جيزملاو ٠ كامسلا و أش هلضف قئافلا ةئيملا كباتكب ما ٠ اهيداوبو اهضايغو ةطيسبلا
 سايقو ةجيتثو ةمدق» لك سسوملا كقطنمبا ١ كالفالاو موجنلا رارسا نع باقنلا

 نئفانلا ٠ رجحلا كيس شقنلا باتتكب ما سابتلا لكن م ةيلاخلا سسالا نئما ىلع
 مولعلا ةنازخ ٠ ربا نع ربثلاب ةينخملا رثالا ةمئادلا» روصلا لمحا بابلالا يف
 الف ٠ حالفلاو حاجتلاب لفكتملا لايعلاو سرادملا ذاعساو ٠ حاصتلا رهاوجلا ةي واحلا ظ

 فارظالا ةمحتللا ةغرفملا ةقلملاك اهنال فاصوالاو ثوعنلا ىمساي ردجا اهيا ١ ١

 رردلاب نطولا ديج ىلح دقع نمئاو ٠ دحاولا عاريلا هانا فحمم» لجا اهعومجم ناب |

 لضافلا هيدبم ناكأم نكلو - لب وطلا رمملا لغشي نال ىاكف قم كلذ دئارفلا |
 ةمجرت ٠ ليلجلا يملا لاعا نم نا يقداس نوملعت لب ٠ ليززجلا ردقلا اذهب يفنكيا
 مارجالا تاكرح دصارلاةي روسب لوالابقرملا ءاشناو « ليجنالاو ةيروتلا راثا رثكأ
 «دئاوقلاو مفانملا هيف اب هتلسارملاو اهلسارملاو ٠ دضارملا رهيشا عم لصتملا ٠ ةيومسلا |

 هوجولا رئاس ىرم نطولا عفن ىلع هتايح فقو لب ٠ لاعالا هذهب انلاع فعثكي ملو
 ٠ هنايشو يملا ثادحاسيردت يف ٠ هنامز نم رفوالا مسقلا قفناف٠ لاوحالاو ظ

 ” ردالاو كلفلاو ةميبطقاو. بطلاو قيدلا مولع نم. ٍبعتلا ءاع زا اهقح نورد
 قابطلا بسلا ةغلابلاهئاعنل نو دهبشي قافال ايف ءىراردلا راشقنانب رشعنملاهتة مالتى اهو ظ

 يف امل مئاقلا ةيبطلا هلاعا انيفكت٠ دماحملاو رث آملا هذه لكن ع رظنلا انضضغ اذا لب
 ٠ يلم متاح دوج قاف دوج٠ يحو عراش لك يف هلف ٠ دهاوشلا عطقا تايفشتسملا |
 يمهأل نويع هذاب ٠ مايالا فلاس يف قيدصلا بويا هسفن نع هلاق ام هيلع قدص دقلف

 || نعم نع ءارعشلا دحا هلاق ام هيلع جصي لب ٠ ماقيالاو هارقفلل باو جرعلل لجراو ْ
 هدماجو همراكم فضب ٠ ؛هدئاز نب ّْ

 هلئاجو هركذ الا لالا ره رايد يف دحيمل لوح لاحاذا |
 هلهآتنا كينلا هيطعت كنك هاللهتم هتثج ام اذا هارت |
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 ٠ ديدجلا رصعلا يف فرامملا نانج ةئيمالا هتعبتل حتافلا ٠ ( ديجلادّبع ) ليلجلا
 الب مهحلاوحا ءافرو مهروما ةيقرتو ٠ ءالولا م هتيعر ريل يوبالا هبلق هجوما

 رسنلاب ةدياو+ نيصللا كلم لقمم هللا ديا ٠ ءازملاو مولعلا رصانب ذخالاو - ءادنتسا
 ءرباكالاو رغاصالا اهب «يضتست اسوعم رفاوسلا هلدع :ىرارد ماداو٠ نيبملا رفظلاو

 ةقيدخ نم ينحاف ٠ مادقالاو مزعلاو مزملا نيب ماختلا ٠ هتلود لاجرو هئارزو 5
 مالسلا تاكرب و يقرتلا را ممن

 سق اهفصو نع مجحي ءاضيب دايال ٠ ناسأ حصفاب ًدهاش راهنلا اذه ماق 0 ,

 ةجوسنملا ٠فراطملا نُماب ناظوالا تلك دايا كلت: نابحمو نورشيشو دعاس نبا |

 لاضفالا لثمم اهب لخ لزانملا حسفابولقلا يف تنب و ٠ فراوعلاو فراعملا جابيد نم
 ليلخ كيدناف سويلينرك ٠ ةماهفلا ذبهجلا روتكدلاو ٠ ةمالعلا فوسليفلا ٠ لئاضفلاو

 عزوي ٠ سرادملا نيب اماع نوسمخ هيلع ىضقث نم ٠ يدقلااهينصو اهبيبحو ميمحا اي روس
 ةحلا تون نيبو ١ رعاولا نطحلاب ظفلي ٠ رياملا نيبو»[ ىئاتلا ةمولع 00
 سارع[ + ةوياتلاو دجلاو يجلب نيرتياو تالعلا كلا لد ..تافششنلا
 نه يرجي تانج هرثام تنابف راهثلا عنياب زيزعلا نطولا تنا ٠ ةرضان ةرهاز مولع

 يلم تحن ءانغلا اهتبانم وهزت ٠ بايلالا اخت ةنحتيار تنتلا اني رامنالا اهتخن

 ةيوارلا دئاوفلابذعا ٠ نايتفلاو لوكلاو وبشلا اهتم رطقسلي تاعك“ لالا ةدمحج |

 ةبكاف لك نم ناصغالاو راجشالا اهب ترفو قئادح ثات ناهذالاو لوقعلا ىدص
 ( ءأد نم اهفطاق ءىربت لئامخ كاتو ناحلالا برطا أمنونف لبالب درغت ٠ ناجوز اهب

 اهصن ريبع خمض, ٠ لوصفلاو .لوصالا زونك تعدوا لئاصفو : لومخاو لهجلا
 بعشتلو لويسلا قافدنا اهعيباني قفدتت ميرالا بيطاب اهتراف لقع ٠ جيهبلا قئاشلا

 لئاجلاو قئادحلا روهزب لئاضفلاو رّث املا كلت لثمن الف ٠ لوقعلا هايظ يورت لوادج

 ةبكانلا نال رامثالاب الو٠ لوبذلا اهورعي الف هذه اماو ٠ لوذتو يوذت روهزلا نال

 هنال زونكلاب الو ٠ مايالا ىدم عطقنم ريغ اهانجل هذه اماو ٠ ماعلا يف ةرم فطقت
 | هايحال ليست لازت العيباني اهلثغ لب ٠ دادزت قافنالاب هذه اماو ٠ دافنلا اهورعي دق

 3 ٠ قاروالا نوطب هعدوي مل لع ياف ٠ ليلعلا ءارباو ليلغلا ءاوراو لهجلا ت
 ارد ىلع دوعي ٠ فينصت ريخ هيف فنصي مل نف ياو قاقدلا باس يشوبه

 39 فيقثتلاو ةفرعملا لضفأب
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 اًداشرو ل2 سانلاىلا يدهت فيلاقلل اهيف تعطقتناف ىدس بهذت نا هتالضف ىلع

 ديهشاو ِكردق ةفرعمنامزلا نسحا دق اهف رجا هللا دعو ارخن مدنعكسفنا باج و |١

 لثممو ةميظعلا لودلا يلثم نم ءارهزلا ةنيدملا هذه يف نم مويلا از ةيشاه ىلع

 تضييب كلناب فرثعم هنا ءايدالاو «العلاو ءالضفلا روبمجو ةكلم لك يف ة ةيعر هل نم

 لبق ذا هنع لوملا ةعصو تدعباوهمسا ترمشنو هدئاوف تلزجاو هركذ تبيطو هبهجو
 مايالا ىلع راع ةلومخو هسفنل هيلع راع ىتفلا لهج

 هيك ينت اب نانالا ينب ىلع مهافمسا نم نوكتل هب هلها حشا نم كناب رقم هناو
 اذهيف يف عبصي اهم امئاكذا هفصنا ام نامزلا هلل ايف لفلا ةانج نم سرغتو علا رام نم

 ناب هنارثا نم فوأا نع هنزيمو 0 تعفر ٠١| ىلع ليلجلا ربحلا اها كببيثي ديعلا ||

 هقافنا ناو ا ىلغا نامزلا نا مهفرعت هئانبال ةودقو هجان يف ةرهوح كلعجي ا

 -رشلاو ناوملا وه تكالذ ضن يف هفرصو ريملاو رفثلا وه قلخلا عفني وهلا يضرب اهف

 ظ

 كليبوي لعجيو هتمهتل كتفرعم ردقىلع رمعلا نهكيطعي نا هللا لاسا ماتمخا ينو اذه
 مفني ايف هلاضقىلا عفني ال ايف نامزلا ءاضقنع انئابدال فراص منعاو ةمئانلا مهل ضاقت
 0 للظ الي اًوفع مهحدمب سانلا هب قطني أم عينص يف حدملا بالط بعغري ناو

 ايذك ال

5 

 «  كيدنأف 0 دلا ةئنهت يف تاك يدنفا ميلسل «

 « 185٠ ةنس ناسن ؟ يف ةيقرشلا دالبلا هقمدخ نم نيسمخلا ةنسب لافتحالا يف »

 فراوملاب رارقالا يف فاطاوعلا حاضيا
 اذه دهشيو 00 ذق ةيروسلا ةينطولا نافرع ٠ ليلجلا ماقملا اذه انل لخمي

 ةميق كاردا نع ٠ لالا ناسلب حصفي و ٠ ميلعتلاو معلا : ةايح وعسل . م ركلا لفحلا
 انو رثاملاو 0 يف ٠ رئاشباو ينابتلا ريخي قطني و٠ لاجرلا
 انتعهدتف ٠ عيضولاو عيفرلا اهب عقممت معنل ةداهش الا١ عيدبلا ىدشملا اذه دقع 0

 او رلعلا لضف نع ةب رعملا تالصلا نئما٠ 0 للملاو بتارملا فالخأ لع

 شم انالومو انديس ءاول تجت ٠ ةينطولا ىقثولا ةورعلاو - ةيناثعلا ةعماجلاب ةززعملا |



 ا

 ايد

 | سانلا يلفاف نالف ةايح رضا امو نالف ةايح عفنا امو كاذ ةايح ثبخا امو اذه ةايح |
 أ مهامنا لايولا لبس نع سانلل مثدراو لهجلا ءاودال مهافشاو اًرثا هيف مهبيطاو اًرمح
 | نم اوقبا ام ةوقب نيذلاكئلوا مم امنا رهدلا رخسآ ريك ذعلاو ملعتلا ربانم ىلع نوققاولا
 أ روصقلا ناكس نودشويو اهنطب يف مثو ضرالا رهظ ىلع نم نودوسب مثراعا تالغ |

 أادلخ نياو وطسرا ةوطس نممويلا .ردنكسالا ةوطس نيا اولوقنالا نوبقلا نئاقر مر
 ظ باهذب نينرقلا يذ راثا تبهذ دق :فوسيفلا هذاتسا ذزمع ةلغ ورم ردبكسألا 0

 ظ ارمع وعدلا لواطت لب بهذت نو بعذت لف فوسليفلا راثا اماو : هتايح
 يكذا يذلا تاحرف سونامرجناوطملا رمع لدعي دا نم له هللا كاعرييلاولوق ]|[

 | رمعب ةحاصفلا ىلحب ةيعيبلا بتكلا نيزو ةيئارصنلا لها نيب ةيبرعلا مداعلا حابصم
 | ةايبح ةلغ نم: يتب لهو 1821 نيترقلا لالخ يف ةقفاسالاو نابخرلا مورس
 ةيملاعلا هزونك نم كرت ام انج يف ركذي ام هيلا راثملا انتءالع يرصاعم عيمج
 سونامرج نكلو مرابخاتوطناو مراثا تسردناو اوتام مهلك الك ةيبدالا هحمباصمو

 اهبراغمو ضرالا قراشم يف ثيصلا رئاط حربي الو تومي ال يح
 لوطو اًبصخ هرمع نم !يرغو اًقرش ءايلعلا ريما انيناعمس يرصاعم رامعا نيا مث

 ةدئاف دولخو دما

 يف لاغتشالا ىلع لاضفملا انربح لمح اع راتسلا مل فشكنا كلذ ررقت اذاف
 نمكلذوففيلاتلاو بي رعتلاب هبصنم لاغشا ءاضف دعب تنولا نم هل ىقبيام مظعم

 هذه اندعاس ىلا نليارط نارطمىسوم سلوب نارطملا رك ذلا بيطلا ةيعم يف نك
 هتئاف درتسي ال يذلا نامزلا نم ةفرعم اهدحا نارما كلذ ىلع هل لماحلا نا مهتلعو
 ظ ىلع هب اوضافا امو فيلاتلا بابراو لضفلا لها نم همدقت نم ةبقاع يف رظنلا غم

 , روذصلايف ةناكملا واعنم مهعيدص مل بلج امو اهعيباني في ال يثلا دئاوفلا نم قلخلا

 الو ما ضرقنت امت لع ةيرذو مهتكح لسن نم اوفلخ ذا ايندلا يف ركذلا ةايحو
 سفنلا اًماف توه ل رفنلا يف لحم لمعلا نع كاسمالا نا رابتعا رخالاو ضرقني

 ظ اريك الحر ربحلا اذه اريص دق ناذللا اه نارمالا ناذبن ةفسالفلا اهامم 1 لمح

 تافطاو ٠ اهران تدمخاف هراثا شويج اهيلع تلي ةرئاث هيلع تراث اذا ”اليلج الاعو

 اهرارش
 تصرح ىتح نامزلا ةميق ةفرعم تنسحا دق نالا لوقا كال ةمالعلا ربحلا اهيا

 سس سس سس مينا
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 3 مغعلاو رثدلا ررغ حرم هيف هل ىرجاو يهغفلا ديعلا اذه هل بجوتسا يذلا ظ

 ليما نسحلا هآر دق نوكي ةرورضلاب ميش بحا ن عدب الو ينهذ يف ماق اذك

 يري دق سنجلا كلذ عاوناو عونلا كلذ دارفا نم ريثك هيلع ضرعب نا دعب هنكل
 نسحتسا امب ندحاو داتسا امم دوحا

 ءارعشلا دئاصقو ءابطخلا طخ نممويلا ةداقولا كرئاصبل نوكيس هنا يت داس اوقنف

 اهثادا روصو يفاعملا هوجو فالعخا يف وه عيدب دهشم دحأو عوضوم ىلع اهدراوت عم
 ميدهاش هوجو فالتخا يف لفاحلا دبشملا اذهةبانمب اهيف زاجلاو هيبشتلا قرط بعشتو

 ةنسح فرعلا ةبيط ملننلاو رثنلا ريهازا نم نينافا ىلع ةلممتشم ةنج 3 1

 لصف هتايضفب لضفلا ماقتم م كو هياداي بدالا دق عفر نمىلا تيدها دق ناولالا |

 نءبهذلا زيمتي ثيحب شاعتنالا نم ظح ةباطخلاو رعشللو عاتسالا ةذل كلذب

 رصعلا رباك هلع لبقي اه لك يف هللا ةنس غلابتلا يررد نم ةغالبلا ءابهصو هبشلا

 هرغاصاو
 ضرا اولذدي نا لبق هموق ىلع ىموم لاظا امانيلع تكلطا دقتف ىنك ملت ناو

 نومحازتي كلوح نم ءارعشلا ىرت اما هيف مالكلات ريخت ايف عرشا انربص ليع دقف داعيملا

 هانا ضرا مكوق اماو -ليب ويلا بحاص لئاف نم ىرا ام ردقب مهنم ىرا من

 اوحمساو ةذإلا لسعو ريما نبل يل ردي هنال يعوضوم ىلعقابطنالا لكقبطنم وبف
 ةاعو هاش جراطخ ير ةراشا ضيا هيلا ريشا نا وللا همساب حرصا نا لبق يل

 يرعملا ءالعلا لا تب ادخنم همك

 مدناف ريسلا ىشلا يوفي و ةمادن عب يناقوا عيضاو

 رخا لوقبو ظ
 يروم ند بس#تو عفن الب رك ايلايل نا نارسحلا نم سلا ظ

 رخ ا لوقو ٌْ
 يرم نمكاذاف اططدفتسالو 1دي ذخنا مو ويل رم اذا ظ

 ايندلا راد يف هتايح ةدم يا ناسنالا رمت وبف بذعلا ولحلا هما اماو'

 1 ثيخيو بيطي ىعو امو صخريو ولغي هفورظمب فرظ رمعلا نا هللا كاعر نول ظ
 ورم رمح صخرا ام لاقي ىتح لضيو يدب هيف يقلا اجو ضرميو يفشي ىوح امبو

 ٌبيطا امو دحاو ماقم يف دحاو رصع يف دحاو دلب نم ناكن او ديز رمح ىلغا امو ١
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 يلع لاط ناو للملا باب دس اذهب ىفكو هرظن يق ام اهادع امم لعاو هنيع يف |
 ناشي عامسالا ىلع هيف ضرعت يركف ضرعم نم وه اذبحاي لب لافتحالا تقو '

 ناك اه ىلع لضفلا كح هبطخو رصعلا اذه رعشل بتكيف ناهذالا عئادبو راكذالا
 رخافن ام نود وه امم تارخافملا دئاصق نم ةرصبلا دبرمو ظاكع قوس يف ضرعي
 ربانملا زازتهاو اهل هاجلاو دجملا روغث ماستباو كل ,لضفلا راصتنا نم مويلا اذه يف هب

 ؟6 هيلع ىفقث ىتح ةمعنلا ن ٠ نيمالا هدبع لآ ام ىلع هلل اًركش سئانكلا للهتو
 لاوحالالصي و قالخالا بذبي اع لائتشالل اعظقنم توريب ةيفقسا ةسائر يف ةئش

 راكذت عينصلا اذهب ددجو هعفانم مدفنت الونامزلا ذفني ام ٌةدملا هذهيف هللا نوعب لعفف

 ةج ىلع مرتب عيا قظناو ةرئامو ةدمحم لك يف قبسلا لضف نم هللا لاجرل ام

 هناف ةيفقسالا هذه مامز هايا هديلقنل دعسم سلوب كريرطبلا ركذلا بيطلا نيخروملا
 ” ء ايوط نارطلا رثالاو ركل ديملا هاقاس ةين يف ناكأم ىلع اًريثك داز لب ا

 « تالا تاعوزشلا نم هتاريم رادقم لع هباوث لزحاو هتاتسح دادع هللا همر 0

 انيبا :الجالا انرابحا بظق ةيضاملا ةميزعلاو ةيلاعلا ةمملا يذ مايا لامح يف دازو
 ةيشربا هممقت ام ىلا حاتري مويلا هنا بير ال يذلا جاحلا انحوي كري رطبلا طوبغملا

 اندنع نيزو ةيبدالاو ةيلعلا رثاملاو ةيكيلوثاكلا ةايدلل مركتلا دهاوش نم توريب
 زيزع' يف ىرج ثيح نم نامزلا اذه ديرف رشع ثلاغلا نوال رابحالا ربح مايا

 هتضتئاو ةيوبابلا ريشانملا هب تعدص ام وحن ىلع امهنع حضنلاو لضفلاو بادالا

 هوا ةكملا

 لا نأ كاب عيل كلس يف ظننا نا لضفلا قح ينبلاط الف 2

 بحاص انديس نان ديدعت ىلع اهيف رصتقي ةبطخ يش امنا روما ضعب اهب عفتني

 تناك ىتمو لع ىلع ران نم ره اماعلاو صاخلا دنء اهراهتشا يفت راض يلا ليبويلا

 تريختف ردجاو ىرحا بيطخلاب تمصلاناك ةلزاملا هذهب نيعماسلا روهمح نم ةبطخلا

 هفرعنم لكل تاريللا رزؤغت لب هلمات نم يا ديفيو هعمس نم يال واحياعءوضوم يل

 ًاقشك هاري ليبويلا بحاص نا بيرال يذلا ىمالا وهو ”العف هيلع ىرجو القع
 ةيفقسالا ماقمهب هبلاطي ال امم عصي و عنص امىلا هل ةيعادلا بابسالا نم ينخ وهامل

 كفني ملو يرجو ةئابص مايا هل هبنت يذلا رمالا وه هزغل لحب زغلملا ىضر هب ىضريف

 رمالا وه ( 18:5 ) بادانوي مهيب اياصو ىلع نويباكي رلا ىرج اك هيلع اي راج
 دل 6 ير شدلخح حبحب سس لس حس حسا حس.  ا-سانالب  بابب-ب-ب-ب-ب-ب-ب إببلبلبلب-بلببسبب- يس ل سلا

 2252:2222 710 يل ل ا ا اك 22--2--7 سس
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 تدجو دق كناب كريرطبلاديسلا اهيا كئنها مث. هنوغتبي ام قيرط ىلا ةيعرلا دشريو

 ٠ كرما راتئاب الاجر رخافتي ةريبك ةفئاطو كتوخن ءىفاكي اًماقمو كتمس عسب ةلاجم
 تاحاب يف ٠ نامالا قدارس كئاعدب اهلها ىلع برضو كمايا دالبلا ريم هللا لاطا
 نامزلا يدم بصخلا

ِ 1 
 « ةفقاسأ سيئر سبدلا فسوي نارطملا ةدايس ىلبوي يف هلو »

 « ١ه51 ةنسراذا 9١يف ةيوراملا ةفئاطلاىلع توريب »

| 

 « هضخرو رمعلا ءالؤ »

 اد ةئدهعلا عوضوم دحاو عوضوم الا ةفيرشلا ةلفحلا هذه يف ءابطخلاىدل سيل

 هتضاقثو هراث ١ لئالج انيلع هل هتحرتقا يذلا يفقسالا يضفلا ليبويلاب لضافلا ربحلا |
 نم لك هلوقي ام ىنعم يف وه دحاولا هلوقي ام نا مث نم نيسحن الف هلاعا رهاوب انم

 عماسلا عمس اذا ىتح ةهباشتم روصب وا ةدحاو ةروصب مالكلا جرخن اننا ضارتفا هادع
 رئاس دشنا دق هناك ناك ةديصق دشن اوا يطحلا رئاس ععم دق هن اك ناك ةبطخ

 000 (دقلا نه لثم لوألا ةبطخلا دعي هلثم ريصيف الس ةهاسلا هذجات داخل
 معسل الو هموي ةباح برطملا ىلا سلحي نم لثموا ةرم رثا يف ةرم هلداعت مث ةصق

 ربصلاك ةرارملا يف دوعت لسعلاك ةوالخلا يف تناك ناف ةدحاو:ة.ءدن الا هئم

 "٠ تابنلا ف انصاك عوضوملا اذهو نحن لب ةبانملا هذهبهللا ماعراي رعالا سيل نكلو

 يرجي وا ءامسلا ءام نم اهيلع عقب امم برشي و اهارث نم لكأي تبن لك ضرالا يف
 كلذ امعطو ارو اًقرو رخالا نع افلتتم ءيجي تبن لك نكل عييانيلا هايم نم اهيلا

 امب ةقطان ةلثام دهاوشلا ىرت تفتلا فيكف هتعيبط ىلا هبارشو هءاذغ ليحي الذ نا
 ةدحاولا ةعقبلا يف حسوعلاو لظنحلاو مالقلاو درولاو رب ونصلاو نوتيزلاو نيثلاىرت تلق

 ءارعشلاو ةابطخلا كلذك هادع اع هزيمي ام لكل ىرت لب رخالا هبشي ام اهنم سدلو

 ةهجلا نم لضفلاو معلا ةعفرلا نم هيف امب قئاشلا عوضوملا اذه بذتجي مهنه لك مويلا
 ةهث اهريغ نم ىلعاو هاوهب اجازتما اهاوس نم برقاو هعبط يف !ريثات دشا اهاري ينلا
 تاس سس

| 



60 

 ففي

 هكراشو ةليوطلا نيدسلا هبعم دق هناو الا هةهازنلاثمو هبرشم ةروص لب ديقناا ةكح
 مهتصحم هم دداقن ةبقاث ةريصبو ةداقو 02 هلا مئاتا نع وهو ة ةليلج روما ف

 ىتح تالايللا ريرغت نع نامزلا مثدرجو ةيفاص ةصالخ اوراص ىتح مايالا ثداوح

 يارلا ةلاصاب مهصاوخو مهماوعسانلا هتعانت مثنمو ةتحب ةكحو ةضح ةقيقح اوما

 ابم ةديدع نوؤش يف زوفلاب ةللكملا ةماهشلا نم مارا هنال ةيزعلا ةدشب هفصاوتو
 اذبخ ٠ مهنويع ماما ةروصلا كلت هل بصنو مهبولق حاولا ىلع فصولا كلذ هل بتك'
 هتيانع ةيجوو هيعاسم ىمرمو هلاععا ةدعاق يلاعلا هماقم ضرغ دعي كري رطب نم ط

 يعاود ةباجال ةدارالا «ىلتمم هنا لع هتفرع اك ديدجلا انك يرطب ةطيخ فرع نا
 الاه نحا الوسر الجر هيف ىار لب مايالا بلط يلي نا ىلا ليملا ديدش ماقملا

 اهلها قالخا ديس قدصلا لعجيو اهنأش ززعيو هدالب ضني امضوملا ف ىنافتي نا

 هدبع هللا لعج ٠ ةيكريرطبلا يف هلبقتسم عفانم ىلا ريشي ةيفقسالا يف هيضام اذهو
 ىلا هوعدي ةيناثعلا ةكلملا بحب همايهو نارمعلا مدقتب هفغش نال كلذ اليوط اهيف
 مظع مل نيبيو ابماظنو لا عئارش ةياعر ىلع هدالب لهاو هموق نويع حتفي نأ

 أ| امنا ةككمم لك داعس ناف اهومم اظفح ال احيحص (لفح اهلظظفح ىلع بترتملا حاجنلا
 ةنراطملا تاداسلا بولق داقعنا ركشلاب هركذ يغبني امو ٠ اهعئارش مارتحا ةرث يف
 عيبج يف هركف ديباتو هتطبغ ةنواعم ىلع مهتلك عاتجاو ةحلصملا راثيا ىلع ءالجالا
 اذهب ملاعلا اوظعا مهنا [فرشو اًزع مهب ىفكو حاجنلاب سانلا ىلع دوعي ام
 نأ ةليبس دحال نوكرتي الو ماعلا مهب رشم نونوصي .نا ىلع ةعطاف ةنيب باؤختلالا

 ةحلص» ناوعا مث امناهتنراطمو ةنراوملا كري رطب نا يداني ملاح ناسل ناكو هنم ضغي

 كلن نيب قرفي نا ضرالا ةاهد ظعا ةنكم يف سيلو ذحاو برشم لاجرو ةدحاو
 نمو لطابلا ضفخ ىلع ةمقعللا ٠ قحلا زيزعت ىلع ةفلانملا ريا ىلع ةعمتجلا بولقلا

 راص دق مهنم الكن اك لب اهتمرب ةمالا سيئر ذوفن مهنم لكل راد ةهجلا هذه
 نوكيسو برشملا يف قافتالا ةجيتنو يارلا يف داحتالا ْةرُم كلثف ورغ الو اكرب رطب
 ظفخي ةليلج روما دهشمو ةيلاع ةكح رهظم هللا ءاش نا ديدجلا كري رطبلا اذه دهع
 راثالا لجا ةنراطملا هناوعاو اهبحاصل دلخيو راكذن فرشا خيرانلا اهل |

 ٠ اهنم دحاو لكو اهءاهجوو اهرباكأو ءالجالا ةفئاطلا ةنراطم *ينهبف ٠ ءينن |

 ١ لي فيكو ليتل نم فرعي 2 طربقلا ىرسللا اذهب دليلا قالا ٠ رشبا لوقت مع |
 مسلسل
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 ةقرح انل فلن ىغم يذلا نامزلا سراف لاوز ىلع عجفتي ال دائفو جوني ال بلق أإ
 ينب اي و .٠ عومدلا كلنفج نم يفزنتسا نيعايف ٠ دابكالا زافت ةعولو ٠ داؤفلا بيذت
 نودعقت متدع نمبف ةحاصفلا سراف ) تام. عوجتلا اورجاهو حونلا اومزلا بادالا
 واع ف ناكو ٠ ىضقو سرافلا بهذ ٠ نورث مدع نم لاوقاف ةغالبلا سق يضمو

 بوبا انديقفايف ٠ ىذتقي هب الانمةيناسنالا بح ىلعكلاهتلاو ٠ ةميزعلا ءاتمو ةممللا |

 كعوون كاش لقب مولعلاو كاب فرطب بادالا كعدون ايركتمو ازيزعتشع يذلا
 فنيل اثلاو ىلا كغدوت رباحلاو دئاوملاكعدوت ءاهتاربعب ةحاصفلاو .اهتاربعب ةغالبلا

 اهتاثفن نزحو اهريرصب مالقالا كعدوت ريبختلاو ريرحتلا كعدوي
 رثسو ٠ كظافلا ةحاصفو كعابط ةقرو ٠ كراثا نسحي كركذن ٠ كانركذ ىتمو

 كغاضتاو كقلخ ندحو ٠ كعبط ةماركو٠ كقالخا ةثامدو كتم“ واعو ٠ كنايب
 كتيوظ ةمالسو كتثعدو

 لقف ٠ كايقل كيس عمطم دعي ملو تيضع كنا و٠ هرسح بلقلا يف نا ريغ
 عزنم اهسوق يف الو ٠ عمطم اهيف ”قبي ملو ةليحلا تعاضو ربصلا

 كنانج حيف هنكسا براي و“ هربق ىلع يبصو ٠ هسمر ىلع يلطها هللا ةمحر ايف
 كناوضرو كتمحرب هدمغتو

 ٠ في

 ئ
 « جاحلا سرطب انحوي دهسلا ةطبغ ةئدهت يف ينوترششلا يدنفا ديعسل

 « .١185 ةنس ةنوراملا ةمالا ىلع كري رطبلا ماقملا هئاقثراب »

 بقع نانئمطالا بواقلا ىلا درو اهراسكلا دعب رطاوخلا ربج يذلا هلل دما
 نوكي نأ يرح ربحي دما هلو انيلع منا ٠ املامهنا دعب عومدلا فكقكو اهبارطضا
 أ ءونك ٠ ةريبك ةفئاظ سار نوكي نا ريذج٠ رثالا ديلا ركذلا بيطلا فلسلل اقلخ
 ْ ' تاقارشأ نم وه ملاصلا فلخلا اذهو ٠ هرايتخا ىلع عامحالا نزاوي مب *يجي نال



 0 مم

 يي فرع لع نم امو ياكل بورش يف ناقثلاو رابخنالا قرط ءاكخأ يف عالا ل1
 ظ لهسسف ٠ هدصق ةلبقو ٠ هدمح روح هلعجل ٠ هناكما دهج هيف لذب ىتح ٠ هنامز يف

 ظ 4 قوو) + :هدراوم/ انضو داو طاقما ا درا اشر هن أ
 مدلل ل ييلايللاو مايالا يف فيلاقلا ىلع بكاو٠ هباعص ضارو ء هباوبا ا

 ١ ٍندالا جيو ٠ لعلا دوطو ٠ لضفلا ل جر ىلع هللا ةمحرايف ٠ ءىلا اللاك| دوقع هنم اظن

 ظ قارعلاو برغلاو ٠ ماشلاو رصم يفبرعلا ةئاحير ناكدقف ٠لحارلا دجلا فيلاو ٠ لفآلا
 0 بتنتاك لضفاو مل ملاع ظعا هدقفب رسخ دق قرشلا نا عدب الو ٠ ةيبرعلا دالبلا رثاسو

 | بتاك يا ما ٠ هنيبات بجاوب مايقلا عيطتسي عاري ياو ٠ هئاثر قح يفن ناسل يابف

 ْ سيلف ٠ ( بئاوجلا سراف ) ءاثز ىلا لهاي عالطالا عساو روصتلا يوق رطاخلا عي رمم
 ةحن* يلمعاو ٠ هتغالب رارسا هيلع تطبه نم الا ةمهملا هذهب مايقلا ىلععيطتسي نم
 ذآ تايبع كلو: اال ا هاوس قافو ٠ ةاشنالاو لسرتلا يف عربو ٠ هعاري
 هلال ارو +, واقرو ةكح صخش اند ءانرسخ ( هيلع هاقملاو ) هقح انديقف يفي

 ءاربكلاو ءارمالا هكييلف ءاكبلا ىلا ةليبس انمطةسا امو :ءاسنخلا .ءاكب هكبتلف٠ راش
 ةيناسنالا هكبتلف . ءاحصفلاو ءانلبلاو باتكلاو ءارعشلا هكبيلف ٠ هابطخلاو ءالعلاو

 اك ام كاكب هكببلو ٠ ارك انوع ممل ناكم ءابدالاو لضافالا هكيلف..اهونبو
 راطقساب ءاكبلا قحي هلثم يلعف .بسنلاو بسحلا مماو ٠بدالاو لضفلا ركذ انددر
 نيعلا دعب رثالا بلطي هدقف يفو ٠ نيعلا عمد

 هيف هلو
 ( هاثر ةغث )

 والو هاشحالا يف مرضن م ىلاو٠أراردم البو ٠ بوركلا انيلع رطت م ىتح

 كوضب ام ٠ ةيلبلا رشو ٠ كوححش ةيلبل اهنا ٠ ةيلبلا هذه ام ( هافساوف ٠١) ارانو اران
 تكسي ام + ةيززلا ارغو توكس ةيزرابنا كن ال ةيازإلا ىذه ام(

 تمدهو نابكرلا هركّذب ريسنو ٠ ناطوالا هب رخافتل تناكن م نيباي انم تفطتخا
 تلشالا انكر بادالاو فراعلل ناكو اًركذمواملا حورصيف هل داش نم توم أي اني

 ةغالبلا شرع ىلع رطفني ال بلق يا نالاو ةنكر تضوقو هشرع تلث يلا كادي |[
 دجوي ال نا كش الف٠ كفنا يذلالمالا دقع ىلع ر مهني ال عمد ياو٠ كدنا يذلا |[
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 ّْ طع ةرسمو » ةحرف لعلاو لضفللو ٠ رف ةغالبلا نيعل ن 'راك نم تل

 ا : نوعا 0 ءاوزناو ليؤفلا ذاع مادهنا لاخ انكالا |

 3 ةاراو ناف 00 لاو ةما 2 صخضش بارثلا 10 ا
 ٍ 1 0 1 و ةروكشللا هلاعا تارك تالا

 رهاوجو ررد روبقلا يفو لبنو لضف لاجر ضرالا تحي نا ريغ
 ناسحلا اهنم راتخي رهاوج هفك رع دا 1 توملاف

 لطفي ملو نانبل لامعا نم ( ثدحلا ) ةيرق يف 96 ةمالعلا ربحلا اذه دلو

 (هقرونيع ) هسردم هدلاو هلخدأ عوعز امو ةياحنلا لياخ هيلع ترهظىتح عاضرلا ن 3

 ازئاح اهيف غبنو ةبب رعلا يقلتف
 ةرشاعلا غلب امو هئارقا ىلع ىبسلا بصق

 ا ةكلطسا رم

 املك فدل ىدصتي و رعشلا ىلع موخي ًمئاد هركف ناكو ضيرقلا مظن يف رهتشا ىتح
 ا هللارصن عرابلا تي الا فرعت رصم 1 ريش الو يفاعملا ن 0 هلابب رطخي

 خس ةج دئاوف امهنم دافتساو امهمزالف نيدلا باهش دم يملا يباملا يسلبارطلا

 يبنتملا ناويدو ( يرهوجلا حاحص ) باتك علاط رصمب هتماقا ةدمو ٠ بدالاو ةغللا
 [عولو 0 ةرابعلا كيبسو ظافلالا 0 ءايلعلا ريغان

 نمو هيف فرصتلا هوجوو ٠ ةغللا نم مالكلا ذخام نيبت يتلا حورشلا ةءاوقب !دج

 ةبسانم ظافلا يفناعه ري وصت ىلع نهذلا دقوت نم هيف امب بي رقتقو يف عاطتتسا ةءلاطملا ةرفو

 ةمحنن ةلزج ظافلا ةسام|ا يفو ٠ هقئاف ةقيشر ظافلا لزغلا يف لمعتس ناكو رمشلا لعب صناف
 فشن ظافلا بلاوق يف يناعملا كبس ىلع يوطنتو بولقلا 3 ذخات ةنزحم أظافلا ءاثرلا يفو

 غبن دفو 0 ةفلك نود ةب روتلاو عيصرتلاو نمانلاك عيدبلا عاونا اهلا ةغالب نب |

 يابو ٠ نوجماو ٠ ءاجملاو حدملاو ٠ لزغلاو ةسامخاب رهتشاو رعشلا نونف عيمج يف
 : 0 دحا اهب زاتما ام هي زم هذهو قطظنملاو قاقثشالاو فرصلاو ِ وملاك ٠ مولعلا

 نيفرطلا كبحو ظيعحتلاو سمختلاو ريطشتلاو زيرطتلا ف دئاصق ةلمج هلو ٠ هلبق العلا

 ايعذول اًبتاكرثنلا يف ناكةنا نع ًالضف ماجشالاو ةغالبلا ةياغ يف

 . ”ليخيل هلنجب نامزلا نا هلذمب نامزلا تاي نا تاهيه
 . || ناكدقو اماجناو ةقد يفاعملاو ةوالطو ةماخت ظافلالا بسكي اهيصف ةرابعلا خيلب



 ناكس اطرقلا تاوقح لع اًروطسم ءاحو قطنو هب ماق ام عيج نا لوقلا لو ظ ٍ

 صم

 ' ةسيفلا لاوفالا نم 35 0 0 ها نلت دار
 | ٠برطلاو نزملاو باتعلاو موللا» لزملاو دجلاو .ءاثرلاو حدملاو ةساهسلاو ةغللا يف
 | ٌتارق اهب تداج ءارذع تاموظنمو ٠ ءارغ دئاصق نع ادع بدالا نونف رئاسو

 راعشالاو دئاعقلا نيب ةميتي ةرد تناكف راكفالا ظ

: 

 بكف ةديدلا هنافل رم عيبجو 5 ةحاصفلا دئالقب اًقوطم |
 هدالب عفن يف هداهتجاو هيعس ىلع ةليلد تاج ةديملا

 ظ قحتساف صالخاو قدص ليكب ةيلعلا انتلود وحن اهتيداتب ماق ةإيلج تامادخ هلو
 ا ةيلملاةلودلا لاجر راكقا مدخ دنتو ةيراختفالا اهنيشاين ىمال ةالها نوكي نا كلذب |
 | 0 تدم تناك لم لك دنع ةديدسلا هئاراب لخبي و ةسامسلا هاراعع نكن ف

 ١ يف شاخ ريغ ءادلل ءاودلا فصي تالضعملا عيمج يف ناكف ( ةسورحلا ) تايالولا
 1 ةلتاخلاو عادخلا رهاظمب سبتلم وا ةموأ قحلا |

 كو ينات ٠ ةريهشلا اردندل فكحتو ةريطخلا سيراب دئارج تناكو ظ

 ا ءايا ةردقتم - هيلع اهئارا يف :دبغسم قرشلا ةسايس ىعاجلاوفا بغا 0 |
 لضافلا يعذوالا بتاكلاو ٠ تيصلا رئاطلا يرابخالاو ٠ روهشملا يسايدلاب هفصتف
 ظ هياآلا ردح الو هل الإ قبل ال ىنلا فاصوالا نم كلذ ريغو !

 قارملاو رصبو ءاشلاو بزثلا ءالعو ابروا يف فصخلا باعك دنعمتلتتم تناك

| 

 دل

 اد ردو ١ روان 1 هولا ع عم ةومفس كح

 ءاغلبلاو ابطخلا عيمح هلضف ىلع ىنثاو ٠ ءارعشلا عيج هحدف !ًدج ةيماس دادغب و دْجنو 1

 سراف دالب و دنحلا 0 نم ىتح ةيبرعلا دالبلا رئاس نم '
 هالوتي الو ٠ بضغلا دنع ةدحلا هذخات ال قلما يضر اهيبا سفنلا يرك ناكو

 تاربملا لعفو ريخلل ابحم ٠ هجولا قيلط ةكب رعلا نيل ٠ برالا كالثما دنع. نجلا

 ةنابل ءاضق يف هدصقي ناك ةناتسالا ىلا مداق نم امو فاعسالاو ةدعاسملا ىلا لايم

 (ش (ياخ 00 دوعيو |

 انل تثروا ٠بواقلا يف نزح ةنر هيعن ناكف هتافو قربلا انيلا ىعن ٠ هيلعدافسا اوف

 ' تولل ايتو. هيكبت ةغالبلا سئارعو ٠ هيثرت ةحاصفلا بداون نياف بوركلاو دكلا

 نا فترود هيلع ىنخاو هنم برئقاف ٠ ليبنلا انملاعو ليلجلا انيش رقوي ملفك |

 | تلش الا« ىذالا عباصاب هسم تنيك ل 51 ا
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 ل ره ١ هلل 01 ( سراف د.محا )هل روقغملا « هاترمسحاو » ىضق
 .ةامملاو ٠ ضرا ضرالا تمادام تي م هركذ نكلو تام هي وذو لضفلاو ٠ هينبو
 ةلاتسالا يف ريمتتس 0١ ليل نم ةنماقلا ةعاسلا دنع ( هيلع هافسا او ١ تام. امس
 أ ىتح اهئايظعو ةناتسالا ءاهجوب هتافو يعن لصتا امو ميلسلا هلجت يعارذ نيب ةيلعلا |
 ظ اني عمدلا هدقف لع اوبكسو : وكلا مهلمشو بطخلا مله

 ناكدقو ٠ اببجتو ءاكب عج الو . ًاببص هبلع عمدلا فرذي ال ءرما ياو ظ |
 ٠ بدالاو معلا هي ٠ عابلا ليوط ٠ عالطالا عساو ٠ ءالولا لاغمو ءاكّذلا ةلعش ١
 ٠ ةلضاف ماع اي وغلو تيصلا رئاط !”روهشم ابتاك ٠ ةدعاقلا جيوحص ريعفلا رج |
 تك فئصو فلاف رباحلا» دئاوملا نيب رمثلا ىضق ٠ نهذلا داح ٠ روصتلا يوق
 لاادبالاو ىلقلا يف ٠ لايللارس ) اهنم ٠ ةدئاعلا ةلي زج ' ةدئافلا ةليلج ةيفن |

 لاوحا يف ةطساولا باتكو ٠ اهعضو قاستناو ظافلالا ناعم نييبت ىلع يوتحي وهو
 ابعكو ( سوماقلا ىلع سوساجلاو ابوووأ نثونث نع ءابخلا فشك و ٠ ةطلام |
 م | ماقملا قيضي امم ةيوسنرفلاد ةب زيلكنالا ةغللا يفو ٠ فرصلاو يب رعلا وهنلا يف ةريخكا ظ

 أهدرس نع 1 ١
 ْ عئاقولا ريرح ىلوتف اشاب سابع نانجلا نك اس ديع ىلد يرصملا رطقلا ءاحو ْ ْ ٍ

 ١ ٠ ناسللا قلط ناك هناف ٠ هظافلا ةحاصفو ٠ هلاوقا ةغالبب اهءارق نتفاو ةيرضللا:|
 أ رطقلا حراب الو ثحابملاو ةسايسلا يف عابلا لي وط ٠ فراعملا عساو ٠ نانخلا دقوتم
 ا راوطا مم فصو لاوقا دلّ هأو ةرددلو 00 سنوت تيس حوسلا يرصملا

 | في لقنو ةب رجم ١*اال ماع بئاوجلا اهيف أشناف ةيلعلا ةناتسالا يف ماقا هير | برعلا ةماهشو زيلكتالا عابطو سيسنرفلا
 ' في بتك هناف  عاصقلا ىلا عامجلا لابقا اهيلع نيلبقم٠ اهب كارتشالا ىلا اوتفاهتف ظ اهتعلاطمب اوقاعو اهتءارقب سانلا علوف : ةحاصفلا فونصو هغالبلا بو رض نيب اهتباتك
 ٠ ماجسنالاو ةقرلا نيب قلطنت هترابع تناك دقو بتكي و طخيام نسحا عضاوملا عيمج أ
 هلاوقاب نوهابتي هابجولاو ءالظعلا ناكو ماظن عدبا ىلع لوقعلاب بعلتو بابل الا نافتف ظ
 ْ ْ ناجعا ياو ةظافلاب نوبحءي ؛ هراعشاب نو رخافتي و ١

 ْ 0 هل راع ةليلج ةمدخ بئاوجلا يف ءاشنالا نفد معلا مدخ هنأ لاقي قحخاو ا 0 3 9 :
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 ظ ميحرلا فوؤرلا كنا ٠ ييعنلا '
 ' الف يلايللا تفرع دقف ٠ لماكلا ةمالعلا مامالاو "٠ '”لضافلا يّشلا اهيا تنا اما ظ
 | نا لجا ٠ اهغس اهتاكتنل ىثخت الف مايالا روغ تريسو  العامب كدزت [ كم

 اايئدلا كثناب سانلا لعا تناو ٠ روبص ملظعلا ىلع مظملا نكلو مظع ميمتلرسشحلا
 ءاهتازخ يف ام تاو :اهتنانك يف امرخا مهبسلا اذه لعلو ٠ رورشلا رادو ٠رورغ
 | ةيزعتلا كب انلو ٠ داما هل عدصني و ٠ دايكالا هل رطفنت اًوس هدعب هللا كارا الف
 | دعب ميقب نا ديطولا ةاجرلا ببحبو ٠ ليلحلا قارف ىلع يساتلا نم دب ال ناكاذا

 ليلخلا ىرث لببو ٠ هلضفو هني ربصلا اناياو كمبلي هللاو ٠ ليما ركحناا يبا
 بيحب عيت هنا٠ هلبوو هناوضر بيصي

 بسس جست ومو جل حم

 >1 ا
 50 م

5 7 000 
 -ي * مت

 للج بطخ
 رذع ا_هوام ضفي مل نيعلسيلو مالا حدفيلو بطخلا "ليف اذك

 بطخو ٠ مياذع باصمل ٠ ءاكبو حون ماقمو ٠ ءاثرو نزح فقوم يف مويلا نحن
 | فيك ٠ عولضلا قيزمت هريظن كيس رثكي و ٠ عومدلا فرذ هلثم يف لقب 0

 ا(تاقرا . ةخاللا نيمم نضاغو ٠ لبدلاو معلا دوط كدو ٠ لضفلا سرع "لث دقو ال
 ءلعشو . يراكلا تلوتساو نرازحالا تمحت «ةحاصفلا سق تامو بدالا لاغم

 بوأقلاو ةدئنالا عيمج ٠ ناجمالا

 أ هيلع نوئملا ضاختناب اًينم قربلا ناسلب « نامزلا سراف » ةافو يعن ان*اج

 ٠ «اساعلاو ةب كلا ىلا ادلسرتساف ٠ قرفتي هاجر لمثو ٠ قزم لق مرت نا نود

 | مادهناو ةماهشلا لاثم لاو ز ىلع ٠ ءاسنملا ءاكب نكلو نيك اب ٠ ءاكبلاو نزملاو

 يفاهري رحتو ةرملا ةرهاقلا ةدي رج ةرادا اجلوتم ذئلقو كب فسوب ناك( ؟ )
 ظ اهنم 54و ه7 دذع نع لوقنم ياي امو ةهاقلا



 الراب

 اممدناو ليسلا قاغبا العب كلور نم :رحاو ٠ ريصلا نمارما تيك كا
 لا ناكر هعرمم لو تضوتلا نم انلكتت ٠ ليولا قعاوصب ضقنملا .اغنلا عنا

 3 تقتخ بخ وهف ٠ بطحلاو ةحاصفلا عراشم هلهنم بودل تضيغو * بدالاو |

 0 ءاحصفلا نسل هاوفالا يف هب تجدهت ربخو٠ بويحلا هيلع تقشو' 0

 , علاضالا هل تجتراو ٠ عماسملا هل تكتسا باصمو ٠ ءافللا مالقا سورطلا ا
 جاو ءاشحالا انم هتدفل لحارلا ىدتفي ولو ةفجاو حراوجلاو ٠ ةذكاو عومدلاف
 ٠ ةهابلاو معلا تيب ليلس وهو الك“ جرح الو سفن لك هنود نم انلذبلو

 ١ ليلخ يلا هل روفخملا ل رلا لل 1 عوبطملا ر ءاشلا٠ ةهاجولاو 20 31- عرفو

 عبسلا :لن:تداك ىتح هترهش تراطو٠ قافالا يف هتيص راص نم لجن يجزابلا |

 فواقلاو عامسالا الم دقو باهالا ضغ ”بابشلا بطر ةي لا هب ترث اتسا ٠ قابلا |
 | سدنسلا نم ىعبا ينتلجت دق تاركشبم ناعمو ٠ يناعملا دودق ىلع تطيخ ظافلا نق |

 اا لع تبق دئاصتو ١ ةيرعش تاياورو ةيملع رافساو ٠ يفابملا 2
 | انيلع 100 ةحاصفلا مئامح اهروطس ناصغا ىلع تحدصو ٠ 0 ءاطخ

 سلاجم يف هل مسن ال نيح انب زامجي الو. ادي دج ايشر بدالا ملاع يف هل ىرن ال موي

 ْ اًديح اًركذ ذرعلا
 ا

 ' اييلع 50 كراكلا كب ثرع زيزعو ٠ رباحلا ديهيش تيضق ديقف نم كلايف

 | تنك ولف © كئانث نسامح موقي نالو ٠ كئاثر.ديدعتب يفي مالكأنل لهف ' رباص
 | رضا "4 ل11 قفل < ءالق رحاو هنكلو“ ءانمتت ام كال ناكل ج ل عا

 , شحواو ٠ كدعب نم انيع نم رفتاو ٠ بلقلا ءانف 0 بركلا موي نم
 | انافرو : ادماه اذدج ةايحلا قنورو ةراضنلا دعب تحبصاف ٠ كدعب دعي انسنا نم

 ةمحر همحراو هراثا ىلع مايالا صرح سمرلا اهيا هيلع صرحاف ٠ !دماخ اًسفنو ًاقيح

 ءىفطو ١ هحانح صق كدعب ادليل ناب ةيدبالا هتدقر دقارلا | ميا لعاو٠ هبامشل يواقلا

 هحابص "؟لضو ٠ هحابصم

 أ رطقلا كله ام دعب ةايح وجرتو ةجهب مسبت شيعلا ضاير فيكذ
 ْ 21 نقد دف ضرالا تالظ فو ' اًوخآ كدعب ليللا ى 0001

 | ليل انذقال اليج ارم هي داتزت ام لطم ىلع انلبق تربص كلنا الرلو |
 | ٠ هتلحو ىناو ٠ هتبرغ حرا يلا ٠ نويل تيم نويل ا _ .جاو.٠ ثوؤنثلا هي علا

 الدسا

 ممتم٠حصسصس

 0اس 7-05 “سو ذآ 124 ل 0000م م مايبي



 00-8 ار 1

 1 فرعا ارا ما 2 ءافرللاو هايدالا ك كيكبي ٠ 50 ةجلالا
 , بولقلا تولع ن ب تعودو كدالرا اني ار اذا برغتسن الف ٠ «بقلءللاو رام

 , كبطخب فرع نملك" نا ىرن اننال ٠ عمدلا ضوع مدلا ث لع نيفدزيد بودجلا لق
 | دلخي نم كدعب نم تالخ ثيح تمت مل كنابمل» اننا ىلع جاون اوالكبلا يف كالا
 , مركلا كلثم ىلع مهتيي رو بادالاومولعلامهتبرششا !ًدالوا تفلخ معن ديما ركذلاكل |

 نيحلا لبقتسم يف ارخذ مل ىقيي ام ةرئاطلا يشار لا كرش 3 مل تكونو
 . مهتءدختناكللذل ءارضلاو ءارسلا ف مهنوكراشي ءوقلا ةصاخ نم ءافدصا 2

 | انئمطم انا مف مههلع نزخا ةاطو فني - د ام ادهو تاملادعب و ةايللا ىدم

 | جيسف يف ك 0 نشتو 00 ةمسرلا ثرويغ كحير بش ىلع ةايسلا كلا

 امزلا رورك ىلع ادلاخ كركَد قبيلو نانجلا

ٍ 

ْ 
 دعي ظ
 ه ظ
 4 يحزابلا لدخ زيبا نوب ِى بعص يدنفا زي زعل 0« ظ

 : بطخللا ةنر ظ

 ايلا هم رانخ (ظلوح - ف كت طا لل للا
 0١ دلك نانا انبي راس ١ ةمايش تاكن يتتلن ىلا يردن الف ائيلع رهدلا لمح ظ

 | الا !زر ولسن الف ةينطولا ءازرالا انيلع تلاوتو همءاكحا لزاون انع مفدن فيك

 بطخب انعورت ىتح بطخ- ىلع ربصن ال داما هل لوسي دشا عزرب مايالا انئجافتو
 ٠ الخب ناك اهدوج تيلابف بهت ام درتست ايندلا ين امناف . داؤفلا هدم رطفعي كتفآ

 1 هلاغماب نضت مالعا انعباس دقق ٠الصو 9 ١ الو انيعات ليصل ردغلاب ة ةفرختم يحف

 ةذباهج انتمرحو رابغ م 0 ال 0 :م فالاب نودعب ًاداج او» راصعالا

 18 َّ اعادو مهيلع زم 1 ارفا انم تزتباو اءابن مل انعادو ناك

 قيرطلا ال اوجهع عر ةاينكلا حئارقا مياس قب اوذصتو.ةليليلا راسبالا سا
 ناعم نوما عبم كر عي ءلا ةءاشغ قئاقحلا هجو نع ياا حضارلا

 أ

 , هب وطخ ىل انربصل . ماظعلا ايالبلاو ٠ ماسجلا 1 0 ردا انه وادا

 سم سا مسا سس بعيممم تفس مس 5-5-5 م 5
 00 ا 0 0606اا  يربيختذذذذآذ##آآذ]آذ>|> >> >|1 1 1010>1>101>|>10>]>ز16إ61 وا



 0 1 ؟لم

 ال شاقن يدنفا الق نيب : يب لح يدنف مدس رونذ دلل »

 ١ لف 000 ناعل ةيوح نب تنافر ٠ همس ١ لوقلا لاجم تدحو دقل

 "0 ةالللا كيف نطخي 5 رع ةداملا ىراو ةعس اذ لوقلا لاح تدحو من
1 ' 

 ىلع 00 نزخأ اماع نأ هسفن تفولاب ىذرأ ا ميركلا ديقثلا ليلحلا نيش |
3-5 

 ٠ رع اغفاغم تع يذلا تنا كنتخ كيفي نا نع اًرصاق ناسللا يحصاف دا غلا

 1 داسلا قوقح

 : مص .: ا و4 1 1 ءد دانا م ِ .. 2 ٠

 ىلا اي زيزملا 8 ديةف نيباتل يتم فسا ىلع تاونس ثالث وحن ذنم تفقو ال

 3 53 مول 0 ا 7 5 0

 5 . هتوم :ىب . < ٌةويأعا ا و 01 أب انسب رشناوا هاني ءاركلا ساقن

 اا طخ كمم كن انآق نالا اماو * ذب النك لالملا كلذ ناك اًريخ البقتتس

 لاق 537 ءفقنم .انديتف ا هك 1 1 50 وأ

 رفلا ع 5 1: ا 0 اموي رهدلا لاجر الع 1

 5 7 سشقشيص 6 ازتلا :تراوفص 0 زح شقلف - وقأي ساقنلا دل عل

 اةيملاو :لملاو 0 21 0 0 اثم .:ناك نم ىفق -- * خيراتلا تقص

 . هظافلا ررد عاتسال قاعالا لوالد: تاك نه ىضق + مادقالاو ةريغلاو طاشنلاو
 ا

 35 رك م ىصف + اهح ذي وب وأ ل رع مما ٌةأضقلا يدبأ نيب هفوقو دعخع

 هز ل ا م

 رهتمأ ِ ع الحرو هتاودأ انيمأ و

 5 10 رح يدبت ال ا.ماما نالا دسوتملا اهيا

 ْ كك 1 اخ نلنشللا دود 12 كناعرب دب دسو كنادح ةوق تنك

 | * اهئارصت هتنك كال ةينانالا كيكت -- + نيدرفنب كيلع حاونلا يف انسلو
 اا فلنالا ةعاطلا كك م ني رولا هلاج ب نم( تدك كنال نظرا ككي
 | كيكيو ٠ اوصال ١ كراعص  ديماي لك اشملا نرادا 3 نياداصلا اهنايعا نيع

 هس ميال ف داى يجب :٠ نأ م 00 جز 00 زللل اكل 2 .نيمدل غر ةرتح .ع تدك ال نوعادتملا

 اا < ايساربلاب نا باب را يكب نيطملا ةذغ نم اذاتسا مل 00
 ا ارعشلاو رباتملا ىلع 8 ١ و ءامطتخا كيكب . اهحايصمأب مالقالا باع

 يف مل ت 0 0 16 مي ملابكح“و مب ف : كدقفب اودقف منال ءاىصفلاو

 0 هع مع: ع



 اي

 نانا
 سس يي يي يي س سي يييبييياببيب سسبي سس 1

 كبطخا ءازعلل (بجومو ناواسلل بيس كتايح راثا نم كلذ دعب ذقت بو
 راهدالا كيس كراثا هذه من ٠ انددع يلا كالاك تافص وا انركذ يثلا كلاوقاو

 ريغب كنايب نسحب قطنن ءانسلا كتيسيراب هذهو نايب ريغب كل ةعس ىلع دهشت

 بي رعتلا لضف نم اهيلع كنانبل اب اهعضاو لعول ينلا كامو ردنا ةباو ر هذهو ناسل
 رصم دئارج هذتهو بيدالا . بتاكلا ماقمل لالجالا فقوم يف اًتظاطم ثعلب ال
 كتحاصف دئالقب اقوطم ءاج امم اهريغو مدقنلاو ةسورحلاو ديدجلا رصعلاو ةراجتلاو

 . تعدباو هب تدجا ايف نكن مل كنا ادلعم ءاجو ةينارقللا كدتكح دئارفب ىلحم ةينابحلا
 يتلا ةديفملا تاروشنملاو ةديدعلا تافلذملا هذهو بدالا يلظخا ءاكذلا يمايا الا

 ' يف كيعسو كراهتجا ىلع اليلد تناكف فيدصتلاو فيلاتلا يف اهبابرا عم تكرتشا |
 , صم هذهو كسمش علطمو كسار طقسم اهنوكب رقت ةي روس هذهو ٠ كدالب عفن
 كراكقا ىلحيو كلضف ربظم اهنوكب رفتفلو راصمالا كب سفانث

 ٠ لوقت كلئاسر ىدحا هي ةنس ذنم كيلا تدتكدقو اهلها كولسي فيكو

 | اهتثخل كانم تنلب و كب را تلن دقو ٠ يتايح ةيسىرخا ةرظن رصم ىرا وأ
 دوعلا لما ىلع اهنع تيان مث نيبحرم كب نيلهام كتدافو اهألرما مركاف اهتيارو
 كانركذ امبو نيفس 1 كيلع اوناكف هادلا كنيبو اهنيب هاترسحاو لال ءافشلا دعب اههبا

 ْ نيرو اذ هب

 يف" كتيجانو يمانم يف كتبار تمن نا تدكو بابشلا قيفراي كولسا فيكو
 يمالكأ عوضوم تنك تلك ناو يماماو يناج ىلا كتتيار توك ناو يمالحا
 يمالقا كركد ىلا ينتقبس تدتك ناو

 فرا يل نيا نمو كيف ةبيصملا هذه ملثع ىلع ربصا نا كلذ دعب يل نيا نش

 تضقل تاقوا ىلع هافسا اوق كيف نم رثانلل تناك ىلا رردلا لثم كدعب ىزا

 هانبا هيف عقوتي ناك يذلا نمزلا كبحن هاضق هب ناك ىلع هاترسحاوو كب رقب
 |ك ركذب يح كيدانا ىرثلا تع تناو قف كدايتجاو كمادقاب مفنلا ةدايز كدالب
 | ةقيقملا نيعب هتبار دقن اليزج وا ناك اليلق اًربص يطحلا اذه دعب لاسا ال يفا

 ْ كنالخو كبح رئاسو كلاوكب وخاو كيدلاول هلاسا ينكلو اليفقسم اًرما

 نم كدقف ىلع دجا ال نا ينبزعتل ىنكو
 بكسر ينونج عمد ناو بهم ريغ يداؤف "نا 'نظي 0 ٠

 درو ع را وغم يبو سسوس

 دست

 سي -يب-بإ ب بسن

 وو يو ةيوعماجا د يالا 7171777

٠ 



 5 ا مر ايو ا يمس ب ما سا

 / |[ اجا ااا ا ااا اا كاكاططهطعيص ملال ل ل ا 2 يشب يي يبي يي 1 موسم جيب بوو ل ١ مهجهجس-

0 

 2 00 : ا يدم بح حم - 0

 : نومهشع* كن شلو نوغصم كل مهف كميلاعتو كئد؟*
 كرمع نم نيثالثلا غلبت مو ةكملا نم لوبكلا غلبم اًعلاب ءاهبنلا ىتفاي كاندقف

 ءالضفلا امهب لف ”الايجا كدبعب نم دلخي اًرثاوار وهددب'وي اك ذ كلت يقبا كنملو

 رثالا ىقسو 0 أيحي 2

 ءابطخلا دقع ةطساو تنك دقو كناسل ةقالطبا كبداب اريكذت كركذت و

 ءايكذالا ةبختو ءابلالا ةريخ تنك كنادج دقوتب ما

 هلامثو ةنمي كررد يطقتل» وحن اًينتلم كينيع ليجت ريانملا ىلع كاني أر مق

 حيحص ةجحلا نيتم رطاخلا عيرس كفلا رضاخ نهذلا داح روضتلا يوق نيل اصف

 نانا تباث ناهربلا
 راثآلا يداب وع اع ةعاريلا نودف نيب القنم نوصل كك ف كانفرع و

 ةيلعلا ثحابملاو ةسايسلا يف كلعاب لوطو كفراعم ةعس ىلع ١ دهاش اندئارج يف

 ةياورلا نس>-و ءاثرااو نيباتلاو ءاملاو حدملاو ةيبدالا تانفانملاو هي وغال تاذقانملاو

 ءاجرلاو لذعلاو .لزملاو دجلا بيلاسا يف ننفتلاو ةيكحلاو رابخالا قرط ماكحاو

 نزخاو ةيعادملاو ةلزاغملاو بابحالاو نالغا ةحصاتمب أ.هنم لصنتلاو باتعلاو موللاو

 اهتافصو اهلاوحا فالدتخا ىلع اهتايئزجو رومالاتايلكو بدالا نونف رئاسو برطلاو
 ضيرقلا . 0 و كفاصوا ةمقب عمجتساو كئساحم 5 5 623

 ابرطم اصقرع روم ١ ديع 2 ك5 هتدحن دئاقو ةتدحي قبا تدك لو

 هي ماظن عدبا ىلع بابلالاب ذخاتو ماهسأالاو ةقرلا نيب لوقعلاب بعلت اًيكبم اًنزحم

 نسحب ما ةبحاصملا يس كترضاحم فطلو ةرشاعملا يف كبناج ةقرب ما مالكلا ملفن

 كعبط ةماركو كهجو ةشاشبو .: مالو ليبجو كئافو
 تنك دقو بادالابا كايازمو كبقانمو كاياجحس يف نيعلا ىدل كلغ يو

 ميوس عبطلا اك نك لو كعايظو كفالات مأ ءاير الو م ريغ نم اهحيح

 يسم تيصلا يربنع ةينلا مياس بلقلا بيط دوج وا دوقح ريغ لاعذنالاو رثاتلا
 ىلع ةريغ ابيتلم عمطلا ككلمتي الودسحلا كالوتي ال قلخخا يضر ناشلا ميقتسم ةعجتلا
 1 ءاب ربك ريغ نم اونا ب ةريرسلا رهاط اهيبا سفنلا زيزع 0 ءانبأ

 ام فتيبديلا مداح 1 اك لا زوفلا ناسجما كذخاي ال ار
 ةهازنلا نم هيلع أ روطغم ثنك ام ىلع ا روكشم ةهابنلا نم كيف ناكام ىلع أ دوسح

 تبممسشسسل ةميسيسسل

 أ

 اتكتك“اثئتلكثثثكاثتككلا#ل دل تك دستتسمل ا مدلل
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 فئاطللا سمش بورغو فراعملا ردب لوفاب ١ يذلا اذ نمو

 راحبلا ضيفو بحملالجاست عمدا هيع ىرم لسيملو .
 ْ راهبلا ثولب هجولا نولث ةرسح هبلق عورت 0
 ظ 1-5 ةحاصفللو از 2 ةغالمالو ور علا ف > يقلا بدالا نك

 1 انصح 7
 ليت هلم نامزلا ترا ال قابلا قا نأ كح

 بطخلا ثراكف لحرو !”داوس شيعلا ضايب ريص الوه لولا ناكف ىفم *
 امالظ ةايملا رون لعج ابطخ

 "بوذك نيلئاقلا ضعبو هيلع ”قداصل ينو هيكجال يفاو

 فم كرما ياو اييبص كيلع عمدلا فرذت ال بيدالا اهيا ةلقم ياو تيضم
 كقاوفو كيأت نصا امو تي انو انئقراف ايو هاك كيلع مجند ال كبردا ينوتفم

 كعادو موي مهتعملا دقو كقاشعو كبابحا كليحرب تعجن تيضمو انع تلحرو
 . دهعلا ناكامف ءاخالا مل ةنيفسلا يف كوُمأ موي عاّمحالا هاجر تدطوو 2

 1 ءازع الو ةدمألا ءانطا بهذم ءافصلا ليزع مويلا نوكي نا 00

 ١ 70 كلاو كيدلاو اهنم شع: ٍباصال اًراشعا كدقف ىلع نزلا مسف

 , كب عع نم لك ٌيشعو كناشو كردق اوفرع نيذلا :ابدالاو 0 00

 ١ ىرتض هه هاما انور ناقعألا ةءبسلا انا ينباصاو كماقم ةعفرب لعوا ك ارو |

 | ةمل كلا ملو نيعلا نرع تبغ كلا اوس ال كيلع نزح عيملا نم لقا اهب نوكا
 كينيع ءافسا او ضحغت نا لبق عادوا

 ' بجاولا م دج 1 ءاح ال ءاثر نم ايندلا يف ليق ام كءاثر يف تعمج ولو

 | ةونم يلمعأو كتظالبر ارسا هيلع تظبه : رم الا هنم كقح كيفوي نا تأهيهو

 د و ل ناكو كتعارب

 رز دياؤتو ةر.١ *ىدابملا رصانب ذخات كبابش نابا يف كاندهش دقو

 ١ كنارقا هلها سبلو ,روجلا اذه ءانبا نم تسا كنا ىلع كلذ انلدف ة>يححلا دعاوقلا

 راصعالا ىلع يتايس هناو كناوا دوجولا يف نرؤنسلا ن :رم تائب قباس كنا لب

 بيدالا اهيا ق كنودانيف كنامز هيس هيلع تأشن اب هلها كركذي ”نمز ةمداقلا

 مهيف رشناو تمور دكا , كلاجر هيف دجو دقق كي يلا كرس كل



 ل
 ا

 ْ 7 ةينع لك يف ىركذلا كيقستو اريضن اًمصغاي بادالا ةرهز كنا

 | وفجاف كدابج يف كوخاو كلاععاو كابص قيفر لابلا فساكلا بينكلا اماو

 اة ران دقوتساو اَقَل نيعلا عمد رطقتساو بارتلا كلذ دنع ب نائثكالاو ةلذلاب
 5: يي ايلا نس يل يشاع كينراو كك 0

 ظ كن ابحال بح كئالو ىلع يقم يلا هللا اههمحر كتبرغب و هللا 01 كعشحوب مسقأو

 | ةيدبالا ةملظ كاياو ينعمجت ناب يساتلا الا ناولس الو يلف) ءازع ال كئئادعال ودع
 00 ا يللا ءدليحاوا الخ انقلب: راحلا :ىران نأ رهف

 - سنه ظ

 مب

 « قححا كب بيدا ندبات يف شاقن يدنفا ميلسل «

 رذع اهوام ضفي مل نيعل سيلو ُدرءالا حدفيلو بطخلا للف اذ
 نا عومدلا بجاو نما رباحلا نم بيدالا د3 دعب يرجي نا مالقالا دح نما

 دادخلاب اوثا نم مولا فاعن نا لدعلانمأ٠ رجاحلا يف ةنوصم باصملا اذه دعب قي

 فبللا ران رحو فسالاو ال ٠ داشرلاو ىدملا ةءجافلا هذهب دقفن نا ةبارغلا نما

 ةعاريلاهجو هوشو ةعاربلا نيعم ضاغولبنلاو ءاكّذلا دوط كدو لضفلا ُسرع لث دقف

 ءاصحالاو دعلا هتساحم ذخاي ال تراكو ءهاشنالا ماظن لتخاو ةغالبلا لمش ددب و

 تمعف راصبالا تدخشو رئاصبلا تاهذناو بولقلا تب رطضاو رودصلا تضبقناو
 زاكفالا تراعر رادك الا .ةلرعاو ناخد

 ”تافوا سالل 0 لاي تضقناو ةرسملا عياني تضاغو

 اوتام دق يلهاو يدعسىضم لوقث اهظح بدنت بادالا تمبصاو
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 بيصملا نك مهسلا اذهو امهبم ىلعلا 7 قوف دف رهدلاو

 بيدا وا لضاف هنم جني م نئاخ تر م رهدلا نال ادن

 ءايهدلا ةيهادلا ترغفو ةرهازلا لضفلا ةرهز تفطنخاف ابلسر ةينملا تلسرا دقل لجا
 ةرهابلا بدالا ةرد تعلم اف اهأف

 لاوغلا اهنم راثخي رهاوج هفك ىلع داقن توملاو ْ



 »ع

0 

 ١ نانالا بح يف انتباغو نايبلا ةعانص يف انتي آو ناسللا لع يف انا ناك أ
 ا!ديعو هيف بهر امو ةمول هيف هتذخا ام قحلا يف ًاًثي رج نايتفلاكالو ىتف هنلاو ناك |
 لاق نم لوق الا لاوحالا نم اهلثم وا لالا هذه يف اًراعش هل ناكام لب ظ
 انابخ تو نا رهقلا نق نب رمل 0 اناا ظ

 هيكيي العفو ًالوقو اًركف ريعشلا رح تامو العفو لوقو اًركف ريعفلا رح شاعف

 لوصالا فرشال اّيدنج شاعو اًيحص اصلاخ اًنطو أشنةيرحلاهبدنتو رارحالا ريمض
 دهاجو حورأا 1 معلا ُ خفني 06 نم اهتهدخ يف قفناو تاياغلا يمعماو |

 هيف حصف هناكرا تضوقو هندي تيعا ةريبك سفنب اًيسنج اداهج
 ”ء[سحلالا اهدارم يف تيتا اراك سوفلا نكد اذان

 ةي رذلا ىلا داخي نا هعمال قحو اديقف ادي اديهبش تاق

 "سل بمقلا اذا اع الف رضم يف برملا ناك رو مانلا ف تدالا ره
 ةيناسنالاو يا (حاون رصم ضرا يحاون تألتما هنادقنل وا احاحش ماشلا ءاشحا

 ةناسشالا دكبتلف اريشب ةيئاسنالابأو اريذت اهيئادعالواريصن ةيناسناإلا

 ثتباصاو هنفك يف جرداو بيدا تام نضرالا ف نيرسعلملا سيدا ناوحا ظ

 ام اركباف ةباطخ نيبو انتين ليحو هبار ف توملا هسوتلاو هلدب يف ليقف نأ
1 
| 

0077 

 دو امي متع هتلبق دقن عادولا هتلبق اولاست الو اعومد نويعلا يف متدجو
 هعدوا ال يلاو ةايحلا بيط ينعدوإ وأ يدوبو هتعدو

 ا حور ميلا تعزن دق لبق رم وهو هانعنت امانا ولو هانكرتو هانفذ

 ش ةيحنلا ءاقلاب يناصواف

 اهينكاسو روبقلا تسناو اهيف نمو رادلا تششخوا نماي حورلا قيقشاي تناو

 كارح الب دقارلا اهيا اي ءارقفلاو ءاربكلاو ءابدالا يابو ءالعلا يك ارو ءارمالا نيذوم اي

 |( ءابحالاو لهالا كيكي هريسا اي قحلاو هريما اي لقلا كيك كاوسكنيياتب ردجي الو
 !| اًرعاش تيك دقق ءابطخلاو باتكلاو ءارعشلا كيكني و ابيب ادودو تنك دل

 سينا ريخ اي سنالا رضاحم كيكبتو سيلج ريخاي سلاجملا كيكبت ٠ اًبيطخو ابناكو |
 | رومالا نهرتسا نمت لست الو اهتاربعب فجص كيثرتو اهتاربعب فحص كيكبت

 قحلا تونبكلا لضافا كيكن 000 حضفتس كلاح ةمجرتف اهتاقواب ||

 كاموردنا ءاكب كيكبت : ةيبدالا تايعمللا كيكبت ٠ كرك ادضع لضافالل تنك 2
 جم : -2 11 لا |
241 0 
 0 2 +" يملا



 م ٠ 0

 اهيلعةرئادلا”رودن نا فاخت اندك ٠ ٠ ٠ يتلا فراعملا ةرئاد ما ٠ فوطقلا ةينادلا ةرهازلا |
 أ :نيديفتسملا ةينمأ منيو نيبحلا هاجر ققحي ٠ اي رك انلخ اهل تيقبأأ نجف لمالا الول
  ءازع نطولل هب نوكيف ءاجرلا ققحيو ةينمالا متي لجا

 اذه هلبعإ مل انم نق « ادع هل تنك افرح ىلع نم ينداس اي روثاملا رثالا يف

 هتسرده نم٠ نف لك يف هفيناصت :افونص دئاوف هنم دفتسي مل انم نم اًقورح ديقفلا

 للملا عفدي مل انم نمو عوضوم لك يف هفراعم راث / نه ةرهازلا هدئارج نم ٠ ةينطولا |
 لاغشالا بعت دعب ركفلا هزنيو : ةحارلا تاعاس يف رجضلا بلغيو ٠ غارفلا تاقوا يف
 هيكبن ال فيكو هيثرن ال فيكف ٠ لاوطلا يلايللا هئاشنال يحي انديقن ناكأم ةوالتب

 هيف ةبيصملا لفعتسن ال فيكو
 تيضقو ٠ !ديفم ديعس تشع دقل ٠ ناوضرلاو ةمحرلا لالظ تحئدقارلا اذه يا

 كتداجدقف نارنغبلحي و ىرث دربب مت نزحلا لوعثو فسال ا موم ناكن او ٠ !ًديقف !ديبمح |

 ناسل لكب كحي رض ىلع ةرطقسم ناكم لك نم ك ارث ىلا ةقوسم نارفغلاو ناوضرل بح
 اكيدي نيب تمادق ليمجم اديقف تيضق نماي اًديعس من
 ركل تالل ىف اننا نيخا .:انيلا زايلا ذي تنسحا تنا

١ 

  0قمسا كب 0 نو 2 رازاعلا يدنفا ا »

 لاق ٠

 هنم تكا سيناهجو هحابص يف فرع امو سيما ,سعث انبي دا ىلع تعلط ام '
 أ| بقار امو ًروطسم ناك ام هابحالا احم اءو اًرودقم هنع ءابظالا عفد اف ردصلا ةلع
 تاق سلغلا دنع هخور تضبقو سف: يف اسف ىشالتف اريشع الو الها هيف تدلل

 ةيدبالا ءاضف ىلا نائقدحم ام.ناكارون نالسرت ناتحنفنم ناتيقربلا هانيعو

 ءايعلا ءادلل نيا نمو هاملاو ءاوملا نم ةيفاعلا سلا ثيح نانبل تس يف ىضق
 ايع رودصلا الو قزت ايع بواقلا لست الف ةفساالا توريبب هتافو يعن لصتاف هاود أ

 اقبتسم اًممدو اقرافم اًربصو اًقلف اسأر الا دجت ال داكت كنا ىرج ايع نويعلا الو دقوت ||

 ا ةيلبلا هذه ام هلل ايف ًاًقرتخحم الو



 ىه مناف 5 غلق ل ةيحالص مهب مرا 8 مهتيب رت عندسح ١

 6 مهدت الل بتكلا ١) ٌةءارقف حالطلا ىلع اونرمو داسفلا ىلع اوبر .

 ثا
 ع و يمل

 » يناتسلا سرطب ماعملا نبات 2 قمم 35 ند 22 ظ

 ٌرْذع اهوام ضفي 0 0 ”سحالل | حدفلو ُسطحلا لع 3 ْ

 ةينطو ةبيصا اهنا ٠ ميم بطخ بطحلا اذه نا ٠ مسج باصم باصملا اذه نأ

 لجا ٠ عواضلا قب زتاهريظن يف رثكي ال ةيمومح ةبئانل اهنا ٠ عومدلا لذب !ولثم يف لقي .

 اراض ديم امم ٠ هعءدخ يف ردمعلا تقفنا نماي نطولا ةبيصم كيف ةبيصملا نا

 بوأقلا كدقفل رطفنت نا ورغالو ٠ نويعلا كيكست نا عدب الف ايقتسم اًقفعتم انام ظ

 أ دلجتلا ناونعو ٠ بدالاو ةعاربلا جذوفو ٠ ا لضفلا لاثم انيف نكت ملوا |
 ١ كباعتاليبسلا اذه ىلع تفقوو ٠ كبايش ةمدخلا هذه يف تلذب ٠ ملعلا ة ةمدخ يف تاشلاو»

 ًاماوقدتاذل تنكو احور كحورل ناك كايند نم ىوصقلا 00 لعلا تلعجو
 أ

 عورشم ياو : هلا يعادلا وا هب يدالا تنا نكت لو هاني 1 يبدارثا 00 ْ

 ىلع طخ رم لوا تسل وا ٠ هيلع نيمملاوا هيف عراشلا تانك ا

 مدقا نم لواو «ناميالا نمنطولا "بح » نانجلا فحص ىلع مسرو بولقلا تاوص ٠

 1 لات الو تابقيلاو تعاضلا فاخخال ةميي هيل لس ا هزيل رع

 تابنلاو ةميزعلا قدصأ

 كياني لاغا يرن: نيع ةباو كشت أل تاكد اذا ايبايو ٠ ؟ذنال كرانا

 رارغسا يف كداهتجا راثاآ نم هركذن يذلا امو ك يلع نزح امد لب امد ضيم الإ |

 مادي زت وأ ماع نيعب را بدالاو ١/ ةمدخ ىلع كم ظاوما ايظع هدجن الو كدايترإ | 1

 0 ٠ كطيحت رطق ما كطيمم طيخأ فصولا نع اهترهشب ةينغلا كفيناصتو كفيلات (| ظ

 0 اًراثم حييعصلا فبداللل اهيف تعفرو ٠ ايا ١طو ااذبب تالف ( | ةينطولا كتسرهم | ْ

 تسلا .نابوز امقكأف لكن نانرملا نم ؟اهغل اهي تسلا ينلا كنانج ما ٠ ١
 كحل نك فتش تع نسل ١ ها نال ا تطكاد: 0 و هم - تدي 8 7
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 نودصقي نيذلا لغم ليبقلا اذه نمو هلاوس اهيلع عاضا الو هلاب اهب لغش امل اهنع
 فب ممالك ى رت للا نع لزعم مثو دئاصقلا منو بطخلا ءاشناو لئاسرلا فيلد

 اوضرع البف اعنص نونسحي مهنا نوبسحي مو ظافلالا نجهتسمو يفاملا فيخس نع
 اوعدتريف لطخلاو انك نم فاناوول ا نا لبق نم مهمالك |

 راص ضورملاو ريل دك ل( درو لك نإ نوتظي مل هلك باكترا نع هب
 ىكىرم يفاعملا نم حييعصلاو ظافلالا نم سوناملا فرعي نا هيلع سلو ارعاشو اًنلؤم |

 اذه نا وا سانلا بجعي ملابب رطخي ام لك نا نولاخي ما حيرعصلاو سوناملا ريغ
 ءالوه لاثما ناك ولف للخلا نع هدعبتو نيثلا نع همصعت دعاوق يف طبضي 1 نفلا ْ

 ةياغ ناف ةيرختلاو ءزهال مهسفنا اوضرع امل مهتيناسنا ةقيقح نورد و ماوحا نوفرعي ! ٠

 ليما ءانفلا رخديو هلعفي و هلوقي ام ىلع حدملا بستكي نا سانلا نم دحاو لك |
 هورقتحاو هنم نوعماسلا رخس ملكت ىنم هنا فرعو الفحم هيك | ها نأ ولو هيلع |

 نئاكلاو مكتملا نيب قرفلا اف هب ىلا تول اعرب م | مالكلا ىل ىلع رسسجيب ناك هاسعفا .

 أ هرصب .2زع قئاقملا يطغي ناسنالل ركس يف اهسفن ةايملا نا هلك كلذ نم ىراق
 يقب اذاو ءاوذع طبخ رومالا يف طبخي نا ذخايو هردقو هلاح لجين هتريصبو ١

 اوفرعي ملو رومالا اوب ري ل نيذلا دالوالاب كننظ اف ةلاملا هذه ىلع هغولب دب ناسنالا
 اوبدتنا نه ىلع بجاولا نم ناك اذملو اطمخا نم اهنم باوصلاو راضلا نم اهنم عفانلا |

 ميعفني ام ىلا مداشراب و رغص ىلع لئاذرلا نع مهغكب | ردسي نأ ميو
 اهلساحبو ةحوزيشلاو ةلوبكلاو بابشلاو ةوبصلا ىواسم مه اونيبي كراب لبقتسملا يف

 مهتيفاعميلع ميديو مهتحصب قلعتب , اهف ايس الو اهضراوعو امثراوطو اهءاذدو اهدماحتو | ظ

 ماكآلاو لابجلا نه ضرالا يف ام ردق اوفرعي نا دالوالا نومزلي نيلسملا ىرن انا ىلع |

 ريغو ةلطعملا عاقبلاو ةثورحلا لوهسلاو حاطبلاو لوادجلاو نويعلاو راهنالاو ماطالاو |

 عقلا يف ءاملا برش نع ”الثم يهنلاك مهتح لأ لور يحب نش الو كلذ

 ءاقتراو ةبكافلا لكأ نم راثكالاو رفن ناكم يف عاجطضالاكو حيرال فشكتلاو

 نا و يدوب و هنم دب ال اممكاذ وحنو رملاو دربلا بقاوعب ةالابملا مدعو رحشلا
 أك اهلظفحو اهملعت ىلع دالوالا ريجتف عوضوملا اذه يف ةلاسر كلوب ءابطالا ضعب |

 الل دالوألا ةليارن لامها د ىرا نا مالكلا ةياغو ايفا رفجلا بتك" ملعت ىلع ربت

 يف ةماعلا ةيانعلا لذب ينبنيف ه + لادن 0 هانا اا

 ا

ٌ 
 ا

 ا
 ا

 3 اويبسح اهللفتسيي هوس سس 0 : - + لحي ا رت ها ا تنل ها
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 يح ع حوك تع ع حج ووحد حواس تو هع تت ا تعمد ع وو عع عدس مج

 هراكفا هتبعتا نم :يش عفنا ناف عقاولا يفو هريغ لاوحا يلع اهمماق اذاالا اهنم هجو |إ

 هيلع بجو اعيضو ناك ذافةقباطملا هجو ىلع هريغ لاح يف ركفي نا هلاح .ةذرعم يف

 يف ركفي ةداعسلا مان ريغ ناك ناو عفرا وه نم يف الهنم عضوأ وه نم يف كفي نا

 | الا ندبلاو لقعلا ملس نوكي دحا نم ام هنا لوقا يا ىلع ةيلكلاب اهن» مورحم وه نم
 هتمقسا ىرم يف ركفي ةحصلا مات ريغ ناك ناو ميظع ةداعسلا نم ظح هل نوكيو
 ١ ةلاخلا هذه ىلع هيرو ناك ناو هشاعم ليصخي نع هتزجتا ىتح ماقسالا هتلعاو للعلا

 يف ائاو ةنفرعملا ىقح هسقن فرغي ال ناسنالا نا اذا رق دقف كله نم ف
 لك نا عمو ءايقشالا نم ةرمو ءادعسلا نم هنا ةرم هيلا ليختن هل ضرعت سواسو

 خس لواحي لكف ضرالا ىلع يا حيرتسم اهيلع ام هناسلب لوقي سانلا نم دحاو

 ةيانك ني رثكالا فرع يف ينو ةماقلا ةحارلا ىلع الصاح نوكي نا هبل يف ىنتيو هبلق
 قمحاو عاتملا» شرفلاو رايدلاو ليملاو مشحلاو مدخلا نم راثكآلاو لاملا ةرثك نع
 راثكالا اذه نا هلابب رطخي الو ءاسنلا ةرثكيف هتذلو ههعنو هلظحنا نظ نم يقملا
 ظ هيلا همه هيجوتب هيلع يضقي اهكلي ىنلا ءايشالا هذه نم الك نال بعتلا نيعوه
 ةحارلا ال تعتلا.ببس راكفالاو مومملا ةرثك !نا يف كشالو هيف هركَف فرن
 يتق ةديعبلا عماطملا :نرع سفنلا فزع يفو ةعانقلا يف ةيقيقملا ةحارلا دجوت امناو

 ىلع هبحاص ردقي ينغلا نا ممن حارتسا دقف ايندلا ماطح نم هتيافك ناسنالا فرع
 نم كيس نورا ند هناك بورشملاو لوكأملا نم هييطتسن أف ذاخا

 رامعا تسق اذا كناالا هندبل ةيوقتو هل ةيهافركالذ يفوذالبلا نم هيذعتسي و سوبلملا

 ثعاب هنا ؟ىنغلا نال ءاينغالا نملوطا نورمعي :ارقفلا نات دجو ءاينغالا رامعاب ءارقفلا
 ١ راعاللةرصقملا تاذللايف كامهنالاو فارسالا ىلعشعاب وه كلذك مدتلاو هفرثلا ىلع

 مدعي نا ثبلي ال هناب هرشبف تاوهشلا ردخ اهنم هباصاو رودخلا دمعت نم لكو
 ةقيقملايف وهف هموقو هسفن هب عفني املمعب لغتشاو ةءانقلا مزا نم اما الصا هفكرح
 ميدق نم ةفس الفلاو هاكحلا هيلع تشحو ةلزنملا بتكلا هيلا تبدن يذلا اذه ديعس

 نبذلا ءارعشلا ىتح ميقتسم عبظو لس لقع يذ لك هيف بغر يذلا وهو نامزلا
 ,| نوضرحيو هنودقتعي و اذه نوملعي امم ضيرعقلاو زئاوجل ضرعنلا نم نوشاحتي ال
 , هيتس امو هدعسي امو هرضي امو هعفني ام يردي ال ناسنالا نا هلكك الذ دافمو هيلع

 ظ هل ءاطغلا فك ولو !ديعس راض تفقمت اذا اهنا نظيف هل حوات ماهوا يه امناو

 مس سسصسما
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 ءالولل ةاعارتو راوجل (مارتحا برعلا هاشاجل كلذو مايالا هذه يف ضرعملا اذه
 بيذهت يهمها ولف طقن مهسفنا عفانم يف الا نوركفي ال جنرفالا نا ريغ ءاخالاو

 -جمهيه-.-

 ىلا علطتي كلذ عم وهو هلاح ةةيقح كردي ال ناسنالا نا بجلا بجتا نم

 اما ورمتو ديز لاح نع ءاصقتسالا يف ذخايو هلمجو هلغش كرتيف هريغ لاوحا ةفرعم
 | ديقم هسفن يري ذا سانلا ىقشا هنا اًنايحا هوتي دقن هلاح ةقيقح كردي ال هنوك
 ' نآكم ىلا ناكم نم نواقتتي نانعلا يقلطم سانلا ضعب ىريو ام: لمت وا أم ةمدخي
 اذا نكلو مريظن ناكول دويف ةلاطبلاو فصقلاو حّرملاو بعللا يف مهتاقوا نوفرصيو
 | راهنلاو اراهن لمللا هليوختل وا تاوهشلا يف هكامبنال كله مهنه ادحا ناب عمس
 غيزلا قيرط عبتاو دششرلاو دصقلا قي رط كرت ىتح هلقع يلع ىوملا ةيلغل وا اليل

 | ىلاعت هللا دمحل ب ةلاطيلا نم ريخ لمعلاب ديقتلا نا ىارو مزحلا ىلا عجر فارسالاو

 اظوبغم !ديعس ينالفلا تقولا يف ناك هنا هلابب رطخي دقو ةرمزلا كلت نم سيل هن؟ ىلع

 ناك هنا ىري مث يضاملا ب وطةسب ناسنا لك نا ةرورض ركذلا ةلاح هيلع وه ام راكأ

 | نالاوه اال( ادام سافل لاوحاب لع هل نكي مل ةفرعلا رصاق نمزلا كلذ يف
 ا01 ىلادت هللا لمحي و ةددعتم تاقوآ يف. ورمحو دي ز هب هداك ام: رك ذي لد لَو
 ةج دنا هنا تيجي هعئطفو هميف يف داز دق ديكلا كلذ نا لغو امهنم هحالس
 هي لقعلا ناف مايالا كلت ظح نم همرح اع لقعلا دي زم هانغاف هلاثما نه يقوتلل

 1١ لك رت كلذلو هردق ليحي سانلا نم اذحا لاخا امو هيحامل زنك ةققملا

 | الا هم كزا هريغ ناب رقي ناك اذاو ربكالا ييصنلا هنمأ هل نا يعدي سانلا نم
 القعهنم رفوا هنوكل كلذ ناب رقي داكي الف هانعو امه لقاو ةقفن رثكاو شيع معناو

 يندعاسي مل, اًنالف دعاس ردقلا نا لوقيف ضراوعلاو ثداوملا ضعب ىلا هبسني امناو

 هلاب يف رطخي امبرلو لاتحملا»و باذكاا الا هيف دعس الف دسف دق نامزلا نا وا

 اك ثاوهشلا عابتاو تاذاملا ءانتجا ىلع ردقي ال ذا ةماتلا ةحصلاب عتمتم ريغ هنا

 ةدع مونلا هثنهي ومويلا يف تارم ثالث بارشلاو ماعطلا هئرمي هنا ىري مث هريغردقي

 فراك ل هناو هشيع هب بيطيو هلاح هب كري لمع ىلع رداق هناو ليللا يف تاعاس

 هل هجتي الف هلاوحا ةفرعم يف اًددرتم هركف ىقبي اذكهو شارفلل امزالمناكل اضي رم
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 ا( تعب ديدحلا عاويجو حاولا ذاختا ن ٠ بكم يذلا راخبلا مفانم "جارتتسا 2

 ل ةليلد قالخالاو مالكلاو 2 انريذعا اذاو كلذ ريغو عناب جلحلا تال

 | | ةلاح مهيلع بلغت لزت مل جنرفالا نا لوقن نا انل ن 'اك اهركذ مدقت 0
 ظ بكانم يف نولوجي و تاناويملا دولج هيف نوسبلي اوناك يذلا نم هزلاك ةيهههلاو شحوتلا
 ' ام لكف ةرذقلا تاناووللا لكآ اوفلا مهناف تاداعلا اما لمع الو ةعنص الب ضرالا

 ا مشن يذلا نتنملا علا نولكأب زيلكلالاو رهاط وهف مهدرازم يف اهنم غاس ظ

0 
 ظ مدع 1100 و نبملا لكأ يف نومفانتي و ةديعب 0 |

 فرظنلاو ندمتلا الع لوا يش هبارشو ههاعط ىف ناسنالا ةداع نا ىنخي الو هنمي الغ

 ك ىرثف مهاملو مهراوش مهقاح 0 منا ن هو هداقرو هسابل يف هتداع كلذ لبو

 اذه مافك امو رعشلا نع هدرهتك راقولاو ةبيطا نع !ًدرجم درقااك مهنم مرحلا شا
 كي ةعيبطلا اوفلاغن ضراوع وأ قفانع وأ براوش نمل يد ٠ اللا ءاسنلاب اونخذ ىتح

 لوا ناكل عينشلا ىارملا اذه ىلع مريغ اوأرو ىلا يوذ نم اوناك ولو نيتلاحلا

 أ ةرينك رثبا .تاداع كانعو ناسنالا. نم شجولا ىلا برقا هنا اولوقي نأ هب هنوفصي أَ
 ١ الإ :ةئعغ لاما قيضل لحنا اذه ىف يف هئافيتسا نكمي ال امم اعمذ سالت اهب اوسيلت دق

 هي لوقت اذكو ءاصقتسالاو ءارقتسالا نود جضومالا ركذ ىوس انه دارملا سيل |

 رفس يف نوكي نا يغبني هءارقتسا ناف مهافتلا » بطاققلا يف مهحالطصاو مهمالك أ
 ناو ىنم» نع ريعب نا دارا اذا مدحا نا وهو "الم الوق انه لوقن اماو هتدح ىلع ١|
 دارطتسالاب 0 هيف ظشا دق هّتي 1 اهنرئاو اهطساو يفاعملا حوا نم نك |

 يويع نم قرش الو بنذ نم.اسار هل فرحت دوعل 0 نم وغللاو م :

 موقل هللاب ىنعم ياف نايبلاو يفاعملا مهسرادم يف نول 0 نواوقي مناف كالذ دي ا
 رهظ نع نالف طقس مطوت يف نايب ياو حتفت مل اهناف جتفت :ت مل ٌةدإبلا هذه ٍتماد ام |

 ريبعتلا نم كلذ رغو هئاضعا 0 روم | وضع نشلف ا |

 ةغللا ىف هنم ملعب صوصخم فيلات هل درفي نا يغبني ليوط ثحبم اذهو فيخسلا

 ةيناعملا لاوحالا عيمج يف ندقلا نم جنرفالا هيعدي ام ناو مهتاغل عيمح ىلع ةيب رعلا

 ندح' ىلع مايالا هذه يف تاعوبصلل اضرعم زيلكنالا © د.ىللا نمو ة2 هب موقن ال

 مهتعارب تمرو لمعلا نع ميداس بسس عل

 90 نا راوجلا قوقح نم نا عم داسكتيب
 مشل
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 أ اونقلا دف" مهارن انال اعبطو اًقوذ مهلساو ةحيرق مافصاو اتهذ مدحاو القعسانلا |
 | ةراجنلا ,اونقئاو ضرالا رهاوج نم بلص ام رئاسر ديدجلا مهل نالف عئانصلا عيمج

 ناسنالل نكميام لكو ءانبلاو عبطلاو ريوضتلاو شقنلاو غبصلاو ةطايلاو ةجاسنلاو ||
 مهيديا اوعضو اف اهوحنو ةراجتلاو ةءارزلاو ةثارحلاك شاعملا بابسا نم هاظاعتي نأ

 بعذلا قنور يف سالا نوزريل منا ىتح عفانمو قفارم هنم اوجرفشساو الا ءيش ىلع |!
 مالا نم مهمدقت نم ءايشا ضعب يف اورصت دق اونوكي ناو ةضفلا ةجهب يف ريدصقلاو |

 قبسلا بصق اوزرحا دةنيلوالا نا ىرا يلاف ءانلا ةعنص كاذ لاغم اهنم ممرصاع وا

 نكمي الذا مهتفاطو مهداهتجا ةياغ اواذب ناو اهيف مثوراجي نا جنرفالل نكمي الف اهيف |

 نع نورذتعي جنرفالا نأ ريغ رم<» مارها هبش ينبت نا ايروا لود نم ةلودل نالا

 نولعفي اوناكامنا نومدقالاو رخل درجم ال عفنلا اهبنوديري امئف هنواعفي ام نا ملوقي اذه

 امو لاومالا نم اهيلع قفنا ام يواسي عفن مارهالا ءانب يف مل رهظي مل ذا رخافتل |

 فترورخسي اوناك نيلوالا كولملا نا ضيا نولوقي و قاشملاو باعتالا نم اهيف لمحت |
 انددع زوجي ال اذهو ممرما ذافنا يف هنوساقي امم نولابي الو هنودب ري ام لمت يف مبتيعر
 اهءانب نا شو ىرخا ءايشا اهوحنو مارهالأ ءأننأ نم جنتمل نأ نمابلا د١ 5 نالا

 نمزلا لوطب وا اهيف نولمعي اوناكن يذلا ةرثك درجت ةعيدبلا ةروصلا هذه ىلع مثي م
 ةسدملاو مرا ىف نيعران اوناك منا ضيا 5 نا ن٠ دب ال لب تاقفنلا مظعب وا |

 مهتعاربب مسن كاذب و لمعلا ناقثا ممل نكما ىتح تال الا عانطصاو لاقثالا رجو ظ
 مهلل ةرصاعملا مالا نع جنرفالا هيف ترصق ام لاثمو أضيا نونفلا هذه يف جنرفالا ىلع

 | نيصلاو ددملا يف عنصت ةريغك ىرخا ءايشاو ةيمجملا يبارزلاو ةيريعشكلا نالييشلاعنص |
 يرابلا نا لاقي ناب جنرفالل لحمتي نا نكميو راكفالا ريجيو راصبالا رهبي امم |
 بارتلاو ءاوملاو ءاملا وحن نم اهريغنع هب تلضف ام ةيزم دالب لكص خ دق لجو زع ظ

 هذهب قوي نا نكمي الف ءاوهلاو ءاملا ىلع فقوتم هضعبو بارتلا ىلب فقوت» هضعبو |
 مهاب نوعدي جنرفالا نا انه كيرلا نمو ىرخا دالب ىلا اهدالب نم صئاصخلا ١

 ارار) نم كالذ بس ليف نيضلا لها ذنع ةفورغم ثناك يعو ةريثك هايشا اوعرتنلا |
 فيو مهسفنال اهولمتلاو اهوا اهدوجوب اوععم ال مهنا لوقن ما رطاخملا ىلع رلاخغا ١
 دق اونوكي ناو تالالا ناقناو عئادصلا دي وحن هِي (يظع الضف جنرفالل ناف ةاجلإ ْ
0 0 
 ام مظعاو سادنالا برع اس الو برعلا نع اهضعب ونيصلالهانع اهضعب اوشا ١
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 | يف تكله لافطاو ءاسن نم مقارارف اوعيطخسي ال ىتح اهينكاس ىلع اهباب لفق اراد

 | ليذا نوصمو لذا زيزع نم مو الا مرثاب رعشإ ملو ممردخب دحا ملعي لو لاخلا هذه ظ ١
 ظ 1 ةرضانلا نومجن ءام لدتا ا نم و ليكتلاب 0 ' يربو حضف روخسمو |

 ظ ًاعرصم مامحا نم اهعمحاب تقال ناسرف ا الب جيران ةكلم 1 كحمضإ |

 | لرمم دعب ىحرت اذام اعل دحا اه لقي و 5 اعضخاهرساب تدع ةرازح اسود

 | اهرماب دبتست نا ناشلا ةعيضولا لودلل فاو ناثدحلا لئاوغ نم نمات 5 نامزل'

 في رعتب ال ماسلا دحي تطين دقنالا قوقحلا نافنامزاذم !هتثرو ىتلا ابقوقحي عتجو ا

 دنع ناطخلا يدهي وا تئاتكلا ضاضقنا دنع باتتكلا يذغع نا: ىدعاف مالكلا

 نتاود وا ةلود ىلا اهلك ل ودلا . هذه تمض اذ[لاحلا نوكت كنيكف نراضأا شارع

 ةينبم ةيسنْجا لما مهضعب دنعو نومالب مفلا ةلع يف يتلا ةيسنجلاب بهذي نا وأ
 ملو ةدحاو ةليبق مهعيمح اودع دحاو ناسل ىتش لئابقل ناكاذاف ناسالا ةدحو ىلع

 أ يف نيترياغتم نيتلقتسم نيتكلم المعتسم ادحاو اًناسل ىرن اناف ناهرب كلذ ىلع ب

 ارسق قوتملا لوانلت ينلا يم ىلوطلا ديلا نا وه امناو نتلصفنم ةسايدلاو ماكحالا

 رادغ رهدإا نا الا ةيناولا ةمالاو ةيناعلا ةكلملا كلت ةل أسم تراد كلذ ىلعو الوطو

 ْ | ريثك هنو سيفنلا عضوو سيسخلا عفرو رارشالا قانياو رايخالا قاهرا هتييش ْ
 ا علوي و ملحلا 0 هفسلا ”قرحيو نوؤتخاص للا 4م جرخيو نوجا يف ءيربلا لخدي ب ا

 ؛ ةب وقع ىلع ةمطاقلا لئالدلاو ةءطاسلا نيهاربلا ند تاذ نا الا يركلا ضرع مشل
 ظ ليج ذا ةزهالا هك هجردتس و دبعلا لهمي امنا ىلاعت هنا ىلعو ةرخالا يف نيمرحلا

 | نسحا يزبي رئئمويف رادلا كلت يف ةدحاو ةلزنم مهلزني و راجتلاب راربالا يوسي هنا

 إ رايدلا كلت ىع ةينافلا رادلا هذه سيقث نا ينبني الف هنايغطب ءيسملاو هناسحاب

 ارصم هل ردق دقف هردت نع لفاغ هللا نا ننظيو هرشاب رشالا نحرفي الف ةيفابلا

 ىلبوطف ىركذو ةربع انل نوكمل يرجملا اذه رومالا يرجي امناو اليوط اًباذعو الييو

 . تمويه

 ةيرقلا وفصو نهذلا ةدحو لقعلا ةدوج ىلع الياد عئانصلا ناقثا انربتعا اذا

 دوجا مث جنرفالا تاب 5 نا نم انل دب ال ناكعبطلا ةماقتساو قوذلا ةمالسو

 باتا
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 مسي لل ءةاشسششسسالل ب ميسسلاا كس

 10 ممل هسفن هيلا تلوسو 0 هسار راف هيفرحم ىلع فوثو ٠ دعسلاو :

 00 اك انفي | يلع هنوق نو ز نضع ياز ذأ نخاوشلا سكر 1
 الا سورعلا لث ينبجصتا يلا لاقو شويجلا عمجب يدانف الوطمم اهضعبو ري

 ةأبخم نئاضل انل نا نغفلا ليلغ هنم يغشإ و نرقلا برمغي يذلا شووجلا لوملا |

 هربقنو هئجافن اناو رهنلا ءارو ام اننرق ا ءافشو روسملا ةنل قرود ف

 ناك همدي رهنلا ءام انغبص اذان رفلاو دعسلاو رصنلاو زعلا انتبحص يفو عجرن م ربق يا

 | اسمختم 2 ا 0 باقحالا ىدم ىلعو رطست خجيراوتلا ْىَ ةربع كاذ ظ

 ةحارلا ىلا كدالخاو راع ما 0 ل هأ

 ىلع هدمنغي الو ماودلا ىلع هب اب راض نوكي نا رمال دلع نم ظرش قع نات اراك

 ىلاو "يلا اورظنا ماعلاو صاخلا نم ءانثلا 20 ماقتنالا تقو اذهف مانالا ند دحا

 انا براحلا انالوم شيعي اولاقف عرتم» لا زنلا ىلاو علو برحلاب انلكف عرعرتملا ينبا '

 دوعنم خوبسا الا وه ناو بغاش اشملاو مصاخلا ربقت كدعس اناو براضنو برا كل |

 اوفحزف عونرلا انل وفديو عوجملا انتهيو عوبرلا انل عستتف نيماغ ني زئاف انناطوا ىلا

 ودعلاب اذاو ةدهاج ةدش اودشو ةدحاو ةلوج اولاجو نيببلتم حالسلاب و نيبتكتم
 اوناك نيح مل دعتسا دق ناكذا رئازلا دسالاك هاجافو رماحلا ا ملع ثعبنا |

 |اقح لك لباقف قينعف 0 وبلا عم نود ميو ايلا نرد

 مهيلع ودعلل ناو ىلوا عوجرلا نا اوارف مهدشر اوك 5 ذنو مدح اولناف نيفصي مهنم |

 00 + !ملايولمالا ةبيخجبو لشنلاب نرق عوجر نم هلايو الوطو الوض ١
 0 قا اناكف انيلع اه اططوا و اعار 1 اامل نكت يا ممدالب ن 1

 4 0 الا: تصح كرت ا3 نيطو ءام نم ةينبم تناك اهعالقو اهنوصح 1

 ااا لهب الاعب .لاخبلاو حالسلاب مهرثاكو لاومالاب مرداص مث هحضفو الا ارمس الو |

 اهيف باغف رولغاو لشفلاب همن» ةعقاو يف رصح دق ناكهناف رغنضالا كاذ مريم اناا

 ؛ هعبتو مانالل ةربعدهرءا راصو اريسا ْذدخاف مالتسالا الادعسي 0 هدهج لطب و هدشر ظ

 رثك اهبيسب اودتقفف مهلذا ايف مهعقواو هبلفايذلا و ههنا اولاتف مالملاو لذعلا هءوق نم

 ن٠ فولالا تامه نءو رساد عفدم فالا ةتس نءو رغاص ريسا فلا هياعست نم |

 يللا ادع ام رئاخذلاو تامبهملا نم هردق ىصحي ال امتو رئاوبلا فوي.ّسلاو قدانبلا |

 قرحا اذا ناك ودملا نا ليق ىتح ا>رب و ايغب ىرقلاو ندملا نم قرح اهو ىحرجلا |



 0 به
 ا

1 

 نع اهدعبيلذ اهتيور قح اهاري نا دري نش ءامداو اك ًايترا ناز المرن ايف اولا لك ٠

 اهنم اريتو اهنع <ىانت نلىبوطف هنيحب هينّكو أهيف لخدتف لاو هئيع

 ىار نا دعب اهفرعي مل نمو قملا قمحا نم ناكاهيلا نكر م اهندلا فرع نه
 ةعباث تناكةيدق ةكلمم هدحو برخ دق سانلا نم !ًدرف نا َرت لا اقح ىمعاوبف اهبلقث
 كلها نا دعب انوهو اراسكناو ةلذ اًنويلم نونلثو ةينام مو اهلها ىلع بلجو ساسالا

 ودعلا جم ءاف فولأم الو دوهعم ريغ ءالبل مهضرعو فولا ت تاثم مهضوم لا

 نم سلو نوكشإف اهو الو 00 هو تع _
 ملافطا تعي و ممواسن تالمرا دقو مماوعد بيجي نهم سلو نس

 | مهلقاعم تالثو مهيصايص تكدو ميضارا ترأب نيفادا لانك و مخويش تروضنو

 ترطفتو مسميداون تلخو مر لقاو مراسيابضنو ملئاوم تكهتناو
 || ةلود الو ةفلاتم ةما اونوكي مل مهناكف دادسلا رن ,دايكألا مهم
 راصف داشرالل اًدروم نكت مل ور داصقلل اًدتحم نكت مل مهيناغم نأكو ةفنا تاذ

 رظنت لودلاو مثركشي الو مثرفكي مهتمعدب الوهم ناكنمو مثرجمو مركتي مارب نم
 مهمو 2 1 ا دعاق مهترصن نع مهلكو مودع ردق مظعتو تماشلا رظن مههلا

 اوناكو مهبابت ىلا لصوتو مهبارخ هي يعس يذلا درفلا كلذ اوباه املاط دقو تئاص

 / يف سفانتل تناك اضيا كولملا لب ني رواج هل اونوكي نا ىلع نوصرحيو نيزئاز هنوتاي

 | لسلاو طبضلاو ثيضلاو طبرلاو لكلا هديب ناكذا هتقداصم ىلع تفاهتثو هتبحاصم
 ىلع اهبرتفاو ةمهأ هنم اهدع ةلكن |”دحا ىجان اذا ناكو بعرلاو نمالاو برحلاو
 رعمتب وا اوما هلىصعي نم هنمز يف نكي لف نامزلا فورصل !”رخذ اعذختاو نارقالا
 قاطخا اذا ناكف هللز | رتاسو هلاسراح ناك ىلاعت هللا نا لاقي ناك دا !رش هيلع
 شارفلا همزلاف سرقنلا هارثعا اذاو هيضةقث تناك ةسايسلا نا ليق هيف رصق وأ نما

 ١ نزوت اساطسقهنانكسو هتاكرحتناكو شاعترالا اهلها لعثتو تزنهاضرالا نا ليق
 سورلاو ةبلاقصلا ميك يذلا وهول املاو لالا وقت هيلع ذخوي ابالرطساو لاوحالا هب
 اكو نيصرلا هيار كولملا لفاحم يف ذفتاو نيصلا لها فاخاو سؤرلا مهنم هل تنعف

 رظن اذاو تعن توعتلا  نيتسحاب و ثم نيطع اذاو مظع ىثم اذاو مركبكر اذا

 هيبلي ردقلا ناو هما هدحو هنا نظو ةمهنلا هتغطا اذا ىتح ارعذ بواقلا الم ارزشا
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 هيفكي ءرملأ ل َُط ريثكلا نوب امو ريقنلا ىلع ينغلا لضف انث ءارهصلا بوش

 , لوطاو.ني رثكملا نم انادبا مصا نولقملا لب ديسنكلا بوثلاو دييهزلا توقلا اينذلا يف 1
 | نطبلا ءىنم امم رثكا دوقرلا مهئنهيو ىرابت ال قاثملا لمجت ىلع ةقاط منو ارايعا

 ظ ةرسيو 0 خواص وب وا خوقنم قز هشارف ىلع وه امئاك دومسلا بيغرلاو دودلا ْ

 , مويلاكاذ رش فاخو بيبطلاب اعد ميسا اذا ىتح ةرمج هئاشحا يف ”نآك هيلع خفنب و ظ

 ْ هئيبج ىلع هوحضنف درولا ءامب هداج مع هودسوو هدكلذو هودئسو هودعقاف بيصعلا |
| 

 | زشبتساو ةيفاعلاو ةمالسلاب هل وعدو هنينذ نه حاسو هنينرع نملاس ام هف نع اوعبسو |

 هس روس روس سس سل بي

2 

 هعمو هأوأ او هاقاو يسالاب اذاو ةيقاك اهاوس اعو. ةقاش تناك هل مهاوادم ناب

 رضان رضخاو عصان رمحاو عقاف رفصا نيب نم هايملا ةعونتم ةبهذم ىتش تاجاجز
 قرسو سابلا لاوزي نقياىتح اهاذشا نم هعثاو اهادحا _:ره هاقسف رهاز قرزاو |

 | سانال هتورث رداغيو نساك هب عجفت نا نظ ذا ساوسولا نم هقلقي ناكاأم هنع |

 ارطسا ارقو اهادحا ستفف فامختلا دنع نم اهرجاتتسا فحصت هعمو لبقا فارعلاب اذاو ظ
 ددوسلاو لي وطلا رمثلا مم لالا ةطبغو لابقالاو دعسلاب رشبا هل لاقو اهالعا ا

 كيزك نم يلاثماو كدوجو نم نوكلا اذه مرجي هلا ناكأف ليج لكي لع
 هو انهو هيريحو هوب رطاق نيمتتلاو فزهلاب هوفاو نيبرطملاب اذاو كدوجو |
 هاشو ناش امم هيش الع ام هتيعب هنا لاقو ةاراا يف همجو رظنو ماق مث هورشب وأ

 | لاجزلا ىلع يليوف رادلا هن» تلخل راسعا اذ ”ةارع ٠ ارع ولو راسيالاو ىنغلا ةرمث كلت |

 ةوتفلاو ةورملا ظقسي داك دقف تريياحالا هده يف ندقلا اذه ط ليوو نيكل |
 هنع“ نأ ليق ىتح هميعنب الفتش٠ لك حبصاف ةوشحلا كئارالا تحي مسللا يوطيو

 نيعمجا سانلا ةمالس مهتمالس نا مداقتعا عم نيفرتملا ءال وه نا بجيلا نمو هميدا يف

 | ىلعو نيموهنم ماهتلالا يف نؤلازي ال نيقرلا ىلع ليخجلا صرح مهتحص ىلع مهصرحو
 قاقكلا يلءنورصعتي اوناك الهف مال الل ةيعادو ماقسالل ةبلجم وهو نيتفاهتم تاذألا 1

 || انا موجاال مهتمازكو مريت ىلعو مهتمالس ىلع اصارح اوناكاذا فافعلا نومؤليو
 | ارااقف نحل كذ نمانلا قييددلا قير نا ىلع صرحت ةزعسالاب نمزي جمالا

 || هنطب يف همه ناك نم اماف سنل نود نم سفنلا دواخ ىلع ليلدلا نيعوه صرخلا
 | نا 21 تعفو نارمح يف وهو بيضن داقتعالا اذه نم هل سيلف هتحص يف هلقعو |

 | ةكئاشلا ةرهشلاك وا ءايظ داز ناسنالا هنم برش اك جاحالا ءاملا لفك ايندلا لثم |
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 ؤ نم دهاش يل دهش دقل لوقيف ماقتنالل ةعي رذو ماصغلل اًببسهل دي ىتح ضرالا يف
 هذه تقلخ يل يناف لطبملا يريغو قهلا يا ىلع لدعم لداع لج“ عنقم ضرالا

 ينقباسي وا اهعفانم يفيكراشينا دحال ناكاف تاقولخلا دئاوف تصتخا يبو تايئرملا
 هلعفت ال ام لعفي ننفتلا درومو ندّقلا ردصم وه يذلا ناسنالا اذبف ابعماطم ىلا

 ىري الو اهريفاذحب اهعلتبي و اهرابصا ىلا ايندلا فّتشإ نا دب ري ذا اهراجو يف عبضلا

 لطابلاندقلا اذهيف تركف ام اريغك و اهريخك منع الضذابليلق يف ةكرش همم 0
 مومهلاي سفنلالغشو ناودعلاو رورشلل اببس راص هنا تدجوفلئاوالا دنع هنعواجللاو

 / ةدناعملاوةفانملاو ةدساحلاو ريغوتلاو ةوادعلاو ريذبتلاو ف ارسالا ىلع اًمعاب و ناجنالاو
 ٠ رم راصف تاكتيلا ضرعتلاو تاقفنلا نم قاطي إل ام سفنلا ليمحتو ةكاشلا

 لظو هيلع هبلق ماح هيلا همنشإ تقات ءيش لكذ يملا نم دح ىلع فقي ال ىغ هدنع

 رصقتيو هلاثي ىتح رارع هل ادهيالو رارق هلرقي الف اعلم هب هردصو احل هب هنأسل

 ك0 و و و سم سمر أ

 اهب ديزيف ىرحاو ىلوا اهزوح ىري ىرخا ةجاح يف بغريو هيف دهزي مث هلاب هيلع

 | نم وعي ال تانابللا عيرص تاوهشلا ريسا وهو حبصيف اي رس اهيلا ىعسيو اعولو

 ١ ةجرد هنود نم راصو ةمدنمب يلابي الو هد الو يحلتلا ف ع الو يهشتلا

 كبارملا يف بشنيو كلابملا يف روهتي هارتف هلمف لعفي و هلثم نوكي نا ىلع صرخي
 ٌْ نيرثكملا نيراملا نء دعي ىتح فلتلاو رطخلا ىلع تفاهتيو فاصلاو ةرمذغلا دريو

 |الا اهب فصتي الو ىلعالا هماقم نود ةعانقلا ىري ذا نيرسوملا ةامح يف بسخيو

 'نلتكي تيحي للاعت .هللا نم ةمعن هلا ىف: م ر الف قتلا اما الذن ولع 0

 للاب الو ةيرجلاو ةميغلاب الو ةعناصملاو ةعداخلاب الو راكتحالاو راقلاب ال ةالالح
 ىلع نوعلا معن هناف دجلاو داهتجالاو دكلاو يعسلاب لب فطخلاو سلخلاب الو فسعلاو

 أ ةليلجلا يعاسملا ءادا ىلعو ريقفلا شاعناو ريدكلا ربجو رطضملا ةثثاغاو رتعملا ةناعا
 خي مج دقو الا انغ ىرت داكت ال كناف تاهيه نكلو ةلي زجلا تاريخا ءادساو
 ظ ةنوملا ىلا هنم نوجاتح ماو هنود قاحلا عيمج نا يري بلعلا ىلا جو فرسلا

 | دشا ريقفلا ىلا هتجاح نا هتاف دتو اريبك مهيلع هوتي . اردق مهنع عفرتيف ةنودملاو
 أ ثراحلا الوا ذا هيدي نيب امم *«ىش هعفن ال هانغو كرت ول هناو هيلا ريقفلا ةحاح نم

 جابي د الو ازخ سبل امل رجاقلاو طايملا الواو هيلع ةدئان مدت ملو موج كلم عرازلاو
 ظ 1 موكلا تراغ الواو هاف اذ ا امل ةلعفلا الواو اجاهنم كلس ام فاكسالا الزثو |[

 سس سس سلا
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 ظ لاوحالا نه'لاحلا هذه امو ةرخ الاب احيفاسنا اييندلا عاتم نا لوقي نا الا هبسح

 مف هرمصب و هيلق يلع هللا سل نم ىدملا عابتال ىعدب فيك كلو هايج ا

1 

 يفكو هلاق امو هلاح هللا مضف هل لاقي ثا هدعس لفاو هدج هبايك اذا روزلا لئاق
| 

 د
 د
 ظ

 ظ
| 
ْ 
 ا

 ا

| 

 تاواءلا نه جرختسي هئابولل برا لك يندي اهبو هئاضعاو هساوح لامعا ىلع !"ر داق .
 دانا روصي و ةعرتخلا هب رام تانويبملا عيج رخو هور زعو هلل ينخ ام نيضرالا» 1
 دبعلاو دبع رللاو ارب رجيلاو اًرحي ربلا لعج ءاش اذاو ةعدتبم ةفلتخم لاكشا ىلع

 © لاو اليس روملاو ارومتم روعشملاو !روت مالظلاو ارق راو !ًرج .درإلاو اخ ظ
 قاعزلاو ءافش مقسلاو ءاود مسلاو يلع لع لملاو راما راو

 رح اهج اهنم نكح اذاف نيكس ةرفش لطهصاخيو نيدلعا هراجلع ءوسلا يفركفي رغد |

0 
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 : هنيعب ىاردقودحا هيلع ردقي نل نانظو دشرلا عابتا نع هاوههلضا نموايف ةردانلا
 هيار اظخو هلوق لطخو هأعف ءوس نمليلضلاب قاح امو هلبق نم ةاوغلا «لاتراص أم

 زلات بخ الط هايرااو زا ةيراوملاهعز نءو اًدحالو !دماركُذي مو اًدصق مصيب
 رومالا تال يف هيلا عجري اًروتسدو اليلدو ةجح هدعب نا همالك" ىقبيب نأ ىلا
 يسحو هعم تامركلل ممل هناك هركذ نوعبسللو ةمحرلاب هعمأ نود دق ا ليج

 لعن سانلا ىلع ىني املا> ناو ةقيلخ

 - سس زجل سس

 ىموبلا ابنم قاذو ايندلا تالاح يف لقتو رودقملا ربدتو روهالا رمصبت نم

 | مهيعاسمو مهدصاق»و مهلاتو مهقرفتو مهفرصصت ومهتلماعميف سانلا بقارو ا

 | يف هارو باوصلا نع هات ممريشو مهريخو مرضو مهعفنو مهيفاوخو مثردهأوظو
 ظ ًاقيطل اعونو اًفيرش اقل خدجو نم ناسالا ىرت كناف باح هحمف ىلع دموبايترالا

 اريبخإ ميم اريصب القاع هنوكل تاوربملا لكآ و تاقولخملا فرشا هنا ليق لب ال

 دوجولا ف ءىش لك ناف ةلماب و ايناع ديرملاو ايناد ديعبلاو اتابس قرالاو انارف
 اريرش بز دلع هارت ىرخا ةهج نمو دوصر» هتدارا ىللعو دوحوم 0000 2

 000 فردت اع [نشاكش ابرق درع ا دوح 1 دينع ا دهرع 0

 عناق ريغدارتو اكد كلذب ز رحادقهنابسحيو ؟رفنو ابيت هيفطع رجي وهو داعو ًارخن
 تكي لازيب الو ىوس قي رطثالاس الو ىوه نع علقم الو فاما نع عجار الو فافكلاب



44 000 

 4 8 اذاو 8 ه«يوشتو علا نيسقو بياعملا 1 ءارطالاو بذاكلا املا

 2 نا يل ناكأم

 خو 30 ناف سمالا كلذ اوتات الو 0 ونف ككيق نم سن هب ضاخ دقو

 تتاف تانه1ذ الا كارنأ# تاواهمثلا نم انلمجتل مويلا انتئحا اولاق ةيلس ريغ هرداصمو

 نحثو ىدملا ىلع كدحو تنافا ةعاطتسا ياو انْيلع كلل ةطاس ياف ةعامح نحنو دحاو |

 الا تنا ناو ةعدب الا يع ترا نحلاب كنولبكل تو بو اذم تطاق

 ترطب جا نظو باوصلا هجو هفوقل ىرخ مل باوجلا اذهب كدظانت ةعجح ||

 ١ نم نيتلادعلا ياو ىلوا نيثطخملا يا يرعش تللايف هءينص هتعصن نوبسحي و ءءينص

 | لها نم هل ذختاو ارح لابجلاو يراربلا يف شعب و اًررط سائلا لزتعيا ىلوا لدملا

 ١ نيب لظي ما ”ناضاوأل اعرف داشرالا ةفيظو نم هيلع بجو ام ىسنيو الها ىرفنشلا

 | ةوفه ىلعوا هركشي يعس ىلع مهنم دحا انث ماهفالا ماقسال ابيبط. ماللل اًقده ءموق |
 8 عيضي ال هلا تراوهو !فماع ىرحتا هاياو ا دحاو اًرما عا افي هرقعي |

 نودشرملا ينم امدق هنأو نيح لك يف دارملاو قحلاب عدصاف لاق ىلاعت هلآو نينسخلا |

 زلت امام لو ار نم ند اق يرابأ ك5 بنا يكفل

 مهتنسو مهيدهب نورينتسإ نوعاسلا صاف مهتاينو ماع حاصو مهءالك قدص
 ةاريعالا مامفا ديمحم تشل مهلاوف أ ن ند سلا تايمر هم لا

 00 ريدج امو ةرم لاملا يس اهنم يني نا بقرتي ال ةرجتت ضرا يسرنا
 ظ

 ةمهتسسا خر

 همماس دنع هل سيل نأ ٍلعاذا غالبلا نع كي نا فربو روعتالا ردك ا

 / مايالا بلغي انق ةحدن داع كنضو ةد تبلقنا ةنحم برو ةمهأ ترْثا ةلك برف غاسم
 | يمدح ت سكس يس تنمو اق عر كنت نمل مش برت ل

 || ىضررتاآ نم اما بث هريضب 4 قكلا باج مول ناو بعص تسلا ىو
 هب ىعري نا ثيلي ال هئاف قئاقحلا بلغت قشاقشلا نا نظو قلاحلا يضر ىلع قولا |

 لوقلا نع تيمهجو رورلا يف اضيا كريغو كسفت تمقوا دقلذثموي هللاقيف قلاح نم |
 نا لؤقيو لالشالاب كيمرب امصخ كل رام قالشلا لع كتان نم نك ابن ر) |
 ناو ل هةدهادمو واخو شغ نع الا نك ا ورممتو دي ز نع ةاماخللب كرهاظت |

 حالصال ردتناف حدقلاومذلا نيعىوس ةقيقحلا يف نكي مل حدملا نسي ال نمكلح دم |

 نع عفدي و هب بيجي نا هاسع اف تدرا ام ىلا مهتللضا نم ىلا رذتعاو تدسفا اها
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 0101 11, يلم لق نم مالك كتي تأ يف ةيفرتلا ناو مواطول لم نيفكاعأ
 سابتلا نود نم قئاقحلا ىلع مهعالطاو سانلا ماهفا نع ةياونلا ب نناعنا نفك ىف

 عم نو أطاوتي مهناف برطلا ال1 نيفرلملاك اني اونيكي نا مهل يغبني ناكد قو

 مهسئرىأر اذاف براالا مات كلذبو ةدحاو ةمغنو دحاو برض ىلع مهتال ١ فالتخا |

 وا لهجلا هيلع مح الاو ةعضاوملا ىلا هدشراو ةعباتملا ىلا ههبن اجورخ مثدحا نم
 ”ادكلاءالؤع سيئر: نوكي هاسعؤم ا برر اا

 أ ام عابتاب نورماي نيذلا بطخلا باحصا يعز وا باوصلا ىلا سانلا نودهي نيذلا |

 قلخلا ءاضراو قحلا غالبا ىلا ليبسلا فيكو بدالا دح ةزواجم نع نوبني و بجو |

 نم نظب لهو لالضلا وشف نع ءاضغالا» لاملا هذه لثم يف تيكسلاا نع لهما
 5 (لذاع عمجج) لّذعلا نم م سي هنا لبج ةنق يف سائلا نع درفناو اذه لف

 | ءاوكش معسل دحا امث رئئنيحو دادضالا رش نم !ءدض هل نوكي ام داما نيع نم هل

 0 ىوكشلا ثنو ىوعدلا 0 نم ةنحلا يف دب ال هنا عم هاهد امل ري الو

 قيدص نرم ناسنالل دب الف ىنكو ىفول عجفتلا راعشاو عجوتلا راهظا ىوس كلذ ظ
 مهناف ناوخاو ةيرذو لها هأ نوكي نا ىلع صرخي اذهلو هيلع دعب ميو «يلاوكشي |
 ةطلاخم ناو هناجثا ترثك هنادخا ؛ترْثك نم نا لوقا كلا خ ناس ريخ ةنحلا ىف

 37 داررلا يلع تبوتك قم دروللا-» يقاضلا الل قاف سابلاو سوبلا تجوت سانلا
 ةدحولا يف ةمالسلا نااولاق دقو رذملا اهاناق ةرينكلا يديالا اهتسمل ىتم ةجضانلا ةرْعلاو
 ناهرلاو داهزلاو كاسنلا نما يف تكف املاط دقلو ةد فم يإ ءافضلل ةدسفم ةطلاخلاو ١

 اهمومه اوكرتو ايندلا نم مهقئالع اوعطق مهنال ناسنالا عون طبغا مهنا تدقتعاو
 ةسفانملاو ةرثاكملا يف مه مل سيلف ىغراو ًانها ةشيع اوشاعو ةونقلاو ةنيقلا يذا .

 لل ىفنلا سجن انالا مهين امو هيلع اوركش قزر نم مهانا ام لكف ةرخافملاو
 | نا ءالؤله نم دحال نكمي ال هناو نارش ىتفنا نارششب عهتجا اثيح هنا لوقاو ركفا م
 | تاناويحلا ةفص مهتفصو هدكن اذا مهتشيعف هدرح ةلاح مزاي ءا هدحو رم لا

 أ هيما طارصلا ىلا سانلا داشرا يف ييعملا باوشلاو ميمملا رجالا مهتاف دقو ةدبانل
 اهردقي ال ةطبغو اهسرام نم الا اهيردي ال ةذل كلتو موقلا نم جوعملا مهفيرعت يو
 نوملقي الو ةويصنلا نوع الف قحأ ءادعا قلخلا نا وكفاو دوعا مث اهسبال نم الا

 فرويحي امناو مهعفرو مهعضوو مهعفنو ممرض نم نيب ممدنع قرف الف ةحيضفلا نع
 تمم

| 
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 |' عرداسق هتلس يف دار هفرس يف دار مهغلا نحو هلاكشا نعزيحتو معلا 5 ره

 كيم ركا هناو هلئامش ىلا !ًدانتساو هلئاضف ىلع اًداّتعا هتنوع» ىلع مرطانو هتنومب

 , ترإك ةنقف لب ىرسخ ةنهم» ىرخا ةنمم هذهو لكاو لحاو لثماو لعاو لضفاو ظ
 | هريدقل نسحاف بيس لك ردق هناو مركلا قازرلاو ميلعلا قالملا وه هللا نار مرجال

 دومحلاو دماحلاو دوصقملاو دصاقلاو مودخلاو مداخلاو موكحلاو ماما مهنم ناو مالا

 , تفوو هتيجمت تفص نمي قيلالا نرا الا يدهتسملاو يداهلاو يرهتسملاو ياجلاو
 | نع اموانتم اًريشاع اللثفو اًرجاع الكو نوكحي ال نا هلبن اكّدو هلصا اكزو هتوورم

 ريسا ئاسلاو حرابلا كيس !ًددرتم حناملاو حناملا ىلا !ًددوتم يملايللاب [مئاشت» يللاعملا

| 

 ظ : ْ
 ' هيلع بجو ا"روكّذم الحم مهنه لحو اروهشم اًماقم مهيف ماقو سانلا رشاع نم

 عبطلاب ليمقث قحلا ناف قشالا ءبعلا كلذ قف ناك ناو قحلا الا م لوقي ال نا

 حاتري سانلا :رم فلا نم ادحاو دي داكت امو هلقانو هيوارو هلئاقو هعماس ىلع
 نم مل قبب ملف بيذاكالاب يهلتلا ميدقلا دن. قلللا فلا دقف هيلع جوعب وا لا
 هنم زعمت عطال ًافلاخم ءاج ام نا مولعمو بيصن الو قدصلا نم قالخ اهنود |

 لوبا نوما نِلَق ما رويبنملا ماقملا اذهب اعصاب ينعا تسلو معلا هنعوبنيو سفنلا

 ام متك يف يامنا ءالوه ةءاري ناف ةسايسلاو ةموكماو ةسائرلاو ةدايبسلا باحصأ نم 0

 امناو مهبرام هبجوي و مهبصنم هيضتقي ام ىلع مرومأ نمم رداظلا ءافخاو عريعم ف

 لبق نم نوفلكم ءالؤيف ءاينالا فض باتكو نيفلوملاو ءايطخماو ظاعولا نقل |
 باطخلا لصفو كلا يرد مهاتا امم ىلاوتو هلضف مهيلع ضاف يذلا ىلاعت يرابلا
 قمل مالك نيعبجا سانلا اوغلبي ناب باجم نود نم قئاقحلا ىلع عالطالا مهلهاو

 ام قبب و هللا ىلع مرجاف هنع اولوت ناو هاوصق ىلا مما اولان دقف هوءع“ ناف نيبملا

 نا يف ةبارغ الو اهادوم قح ةناءالا اودا مهنا ىلع هاون مل !ًدهاش هوبتك امو هولاق

 فنولظي و مراذنا عامس نع نوضرعي تاهرتلاب اولغاشتو تاذإلا ىلا اودلخا نع
 : - هاا سس : يحس سس سس سس
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 راهضم يف رص> قفرلاو هأ دعي ال رادقم ىلع ردق قزرلا نا نقيا بئاوتلا فا

 هل قرإلا ةمز الم الو هرود دبعتلا رودل الو ل ددرألا روثز الف هاطخيب نل ١

 هدجوي ءايحالا نم يح الو هدققي ةايشالا نم ء يش الو هلجوت قفشلا ةموادم الو ظ

 نيبتملا يتارلا نم هنا الا دودعم قلخلاو دوجوم قملا نا 5 دودحم قزرلا نا ريخ
 ا” ادا دلا لع تكتعاو داذسلاو.انضتا نيب لع ءاراضق.نيعتملا تجارلاو هاواذأ

 لرع *مجو ناصو مالسلا ىلا فزوو لادجلا نع فزعو مارحلا نم فناو لالحلاب

 أ ىلع الك نوكي اليك اًدشار دحيو !ًدصاق دكي نا لاّتعالاب همنك نازو لاذتبالا

 هتساحم ودبتو هةجهب ًاذبتو هتجمل أنشتو هؤاجم يلتي و هواقتأ ىلقيف هريمل العوا هريغ
 الدبل

 ؛ نم ءاش امو لابو هيلع داع رثا نم ءاجام رذئنيحو يواغم هنمايم يدغتو يواسم

 | حابم اًضرع اهرهما ةينمإ بطخ وا ةيغب بلط اذا نم مهنمو الابت هيدل داف رطو
 ظ لقت ال اًعزن اًمدجاو لواعملا هيف لمعت هلا اك دم كا ضرع اهردصاو

 رثوثو ربربو رغو رعو هو ركف رارصاو تلاطباو رابداو لابقا نيب لواقملا هيلع

 فحجم حبحب فحلم ملم هبقن ةمطح هبشن ةمزمل هزغن ةزبن هزم ةزمشرقرقو رصرصو |
 نم امو عداورلا هدرت الو عماقملا هعمتن الو مالم هيف كيحي الو مالك هب كيصي ال

 | حوبيو ودنيوحوري و ودغي لازي الفةبيمخاىلا هلقني هجاننم الو ةبيهلا ىعهلمحي هباج |
 | فصويو رهام الوم اب ف رعي انرصعيف اذهف هباطمرصةبمو هب رامرصتعي تح حونيو وذشو و ظ
 ا زون يف ةدهعلاو سفنلاب ماقام زوح يف ةدمعلا ذا رخالا لوالا لب رفاظلا ليزملاب |

 1 بادكللذ عافتنالا لئاصونم ناهو عاجتنالا لئاسو نم ناكاهفيك سدحلا ىلع ماحام |
 ١ نم نوفرعيالو لاحم نءنوفدصي الو لاوس نهنوفناي الف عمطلايوذبطو عشجلا يلوا
 اوراح دا اوراج ءاوس ةالاغم نمبقانملايف الو ةالابم نم بقاوعلاب ممل امو لاح

 | مادملا مهارمو مادالا مانه اذا ىتح منابقلا يف اوسق وا حئاضفلا اوسبل وا مذلا يف

 | اوبسحو رارطضالا ىلا هلذب اوبسنو ارشا ملوخ ترم اورفتو ارطب ملون نه اورخنص
 | رفيو لسكلا ىلع رقي نممهنمو نهم نارسخو نوبم نارفك وهو راراغالا نم هلضف
 'اناعللا قزارو بابسالا قلاخ هناسحا لهو هناطلس لج هللا نا'لوقياو لمعلا نيم

 وهف ناعم تمزا اذا بايالاو باهذلا ريض نم ينقمريو باسح ريغب ينقزري وهف

 مكتسب هيلع لكلا نا ىدجو اعاد هيلا لهتبا نا ىدخ ينينعب ال يفاثا تقا ناو ينينضي
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 فرملاو 2 رئاسب اًريخو نونفلاو مولعلا عيبج 8119 ةفصلا 2 ىلع هسفتي

 ا مم ١ عم اًميش سلاجا بدا يف يف هزولف هنع ينغت لد هنرشأعم دما لهف

 ' يذلا لهاجلا حدمتلا ىلع صرحي امناو امضاوت داز الع داز امكف رثما نصفلاب ملاعلا
 ' هئواسم عيج ترا لالفلاو ةياوفلا هل لوستف هجيك نبيعو هنفت روصق كك لا
 حدملا ثوكي اماف ءي ىلع ًدحا حدمي هقععم اذاو ءىواسم هريغ نساحمو 2
 ضعبب هلصو وأ همركأو هلجا دق حودملا كلذ نا ىلع ينبم هنال هسفن ىلا 0 ظ

 نول“ وا 3 0 هلع نأك ءاوس هسفنب بجما ملاعلا ةفص هذهف مارد

 سل ند يده هللاو عداوملا رغلاو عضاوتملا لهحاجلا هنم ريت ةددعتم

 أ ةغللا لضف ع ةلدالا ضمب نمزج ينل ميدبلا نتف ترش 0 ا
 يصرتلا عون نم اهتءرب ةلاقم ءىشنأ نا ةرملا هذه تبيحاف تاغللا رئاس ىلع ةيب رعلا /

 نم عيجح وعدا انا اهف معباسح انيلع نا مث معبايا انيلا نا زيزعلا باتكلا | يف هلاثمو ؛
 يو ةلاقملا هذه ةضراعمل جنرفالا نه ضرالا هجو ىلع

 ١ نوجش رم هردص جعلتو حلاوخ حارتقالا نونف نم ه ءركف جلع نم نانلا خب
 يماوملا ىصعا ىلا بلاطملا هجعرتو يعارملا ىصقا ىلا براملا هعزتو معاول علا

 | باجي و هردد حرشي و هربص اذ مفي هنكل هيوغتستو هزإشلو هيوهتسلو هزفتساو | ٌْ

 | ربو اهعافتنا نيبتيو اهعاجتلا نيني و صرفلاحناوس اه بقلري و صصغلا حراوب أهنم ١

 ترا كريو اًرفظ الا اهيناي الو اًرذحالا اهيغبي الف اهعوضوم ربسيو اهعورشم
 لمعلا ليهستل نيررق نميا رابظصالاو لمالا ليصخت ىلع نيعم نسحا راظنتالا

 الو راطخا عم راطوا راجت الو رايهنا نع راسقبا واخي الو لجالا بها لحت برو
 رصبتلا رداغ نمل هينما تناح وأ هينث تناه وأ هين تناد اذاو راغم يف رانم ولعي |

 رطافع لكل. نومم الو رداونل لن ع نحب ظاار | لانو الط لاطف روهتلا ردابو
 سيل ذا ىنقتي هب اخ الا ىنمتي ال نم ملاعلا ٍيرالاو ىنت اهف ىفأتءاه مزال بيلا ١

 ربدتو بقاوعلا يفرصبت نمو , ةماسنا ةنئم راتهتسالا الاو ةهافوال ةنظم رانكتسالا
 111011011 اا اال ل لالا اللا لاا
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 يس سابلا امناو نيعونلا الكب ساب الو ةسائرلل هلهوت ال ثيحب اهيف ةكراشم هدنع

 اذا دحاو نف ىلع رصتقي نم ناف ةلواطملاوىوعدلا ىلا اههب لصوتلاو ايهب باجتالا |
 "ا اصو هن ىلإ ةبسدلاب لوضف اهنا يريف نياعلا رئاس راقتحا يف ذغلامب ب حملا هيل لغ
 يف هتغاب دحاو نف ىلع نيرصتتقملا نم هذا فرعو ار سلاج ىتم ةددعتملا نوئفلأ ١

 هسيلج"ىلا زجعلاو لهجلا ةبسنو هيلع هسفن ليضفت كلذب ديري ابلهجي يتلا نونفلا |

 ةفرعم ىلا قوتي نا ىلا نونغلا نمىتش عاونا يف هسفنب يجمل ةلاخلا هذه يدوت اماًريثكو

 هىدابمل هليصحت نم هيلع نوها عئانصلا ءىدابل 0 نا معزي هنال ضيا عئانصلا

 تدزا اذام هرئاز هانا اذا ةحلكلاو ةدادلطاو ةرالا تال [ىديع ىرآف نونفلا

 ابق ءارش ىلا اضيا هسنن قوت م اذع ءيش لكن م تيتوا ينا لاقت اللا هذهب |
 اا و اهتيساح هل فصي دخلا دحإي هراز اككف شرفلاوب ثاثآملا ليبق نم ةريثك |!

 املاوحاب ريبخ هنا لاقي ىتح اهوعرتخا نيذلا لاجرلاو هيف تءنص ينلا عض ذاوملا نيبيو ا

 هل درفا هفراعم ضعب يلو هراد نم جرخ اذاف اهئارش ىلع "رداق 0 ء”لقما ا

 تكلم دقا#الثم لوقي ناب هبانطا يف ذخاو ةعتمالا كلت نم اًدحاو اًءاتم ركذلاب ا

 عنصت م ةنقح يراد يف نا هل لوقيف رخآأ يقالي ٌميريغ دحا هريظن كاي مل اطاسب
 يف دجي مل ناف تايبلا نم هدنع ام عيج ددعي نا ىلا اًرج "لهو اليشم امل جنرفالا

 قابلا ركذ مهيلع متاو ملزانم يف سانلا دصق اهنم هدنع ام ردق نيعماسلا نم قرطلا .

 "0 هلأاصتم ون حدقلاو راختقالا ىلا مجر هثاثاب راختفالا نم ىهتنا اذاف |
 تيجا ينالفلا رهشلا نم ينالفلا مويلا يف ينا 0 هيلع سانلا ءارطاو . رمانلا يف

 ف فرصلا 0 رهشب خيراتلا اذه دعبو وحنلا يف ةلأسم نع ١

 اذا ]لك هلل فو هسار لعراسللا ناوتي ينءاخ ةالف ترز اذكر بش نم اذك

 لباقلا مويلا ل وك ال ماعطلا نم ناولا ةرشع هيدب نيب تمدقف ةتغ ءاسم نالف

 | يلا نوحاتري هارمالاو ناولالا كلي لثملا نوب رمذي سانلاب اذاو قوسلا ىلا تجرخ
 ] حك راجتلاو يثروأشم نود ارما لصفت ال ماكاو يودتل تروشيو ينال
 ال ةدلبلا لها ثراو ةئيسن ولو اًنيش هنم يرتشاول مهدحا دويو ملاوما عيمج ىلع
 "يلا اولبقا مهقرافم يلا ةرم تاذ مهغلب اا مهنا ىتح مهنيب أم يدوجو نع نونغتسي أ

 لعجو نيعمحا سانلا ىلا ينببح هناف ير لضف نم كاذو مخاوما ين ينوكشو 02 ٍ

 ا باوُصلا قب رط ىلا ينيدهيو باسح ريغب ينقزري يذلا وهو يدي ةضيف يف معيولق
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 0 لئاضفلا ندعمو هراحو لضفلا 0 هرادمو 3 راثم اناو يئافاح ند ١ قزرا

 ظ ار كسملاكيئيص عاذ دق اهدصقمو يللاعملا ةلبقو اهدرومو بادالا ردصمو اهدتحمو

  ةجرد ىلا دعب لصا مل تنك فاو اًرطق اًرطق ضرالا الف يحدم ريبع جرأتو
 | نا سيل وابصن ةرامالاو بعت ةرازولاناف ءارسلا الا ىبات ينم ةفعل وهامناف ءارزولا |

 ظ رج ال مايالا نم موي كدعب قيطن الو مامالا معنو انماما كنا نولوقي اعيمح سانلا
 أ هعن وعم ارطقو هتنكسدلب ّلك يف قش اذهو ينم الانوعمست الو ينع نوذختسال مهنا

 ءامركلا دحاا هيلع ملخ اذاونورفاظلا مهف مهيلع تس نمو نورساملا معف مهتعدو نف
 هناو ةارع سانلا لكو يساكلا هنا نظف اوهز مهيلع هاتو سانلا باج اًورف و !ةبج

 دل ناسحا  قاعلال 1 درج نا عزب ذا هارقو هسابلب ءاوس هيلع متنا نم ىلع معنملا ا

 هناو مما سفن ةثيخم رفكلا نا ىرد امو ةءيسد متكو هعينص دحج ناو نانتماو
 مهن نم عنشأو متتلم عشجأو مهتلم رش هنا الا هيف لقي ا هريغ ماعط مهلا اذا

 نم مههدبيو سولجلا يلع هيثي هناف سوبلا ذيقنو ةمعتلا ثيدح وه نم ناش كلذك

 اًروتعو نهتم اروسجو اعدقم وخلا ءارت الف'سوقنلاهنم قل ا
 ةبرط هناك انا هداقتعال امركم دمي الو امم كتي الاطقم رو

 وهمس سس سرس سسوس سمس سس سس سمس سس سس سس يس يس سس م ١ طناسلا ةمعشلا دسافلا ةمحلا ّيدقلا ةمعنلا ثيدح ىلع يلب وف بجاو ضرفو تزال

 دوبعلا ضقن هيلع * يش نوهاو ةمذ الو ةمرح دحال ىري ال يذلا ةمهلاو ةؤرملا

 أ نجلا دعب بصخا هنال الا كلذ امو فولالا نارجمو تورعملا نايسنو دودولا مرصو

 لك يف اهاري وهو رورغلا ايئدلاب رتغي نه ىلع ةرسحايف لحل وه ذا دعب بطرو

 تماقتسا ولو انيلا لصت مل دحال تماد ولو روحت رايخالا ىلعو رودت رارحالاب موي

 نولهاجلا الا ابيلع صرحي الو نولفاغلا الا اهيلا نكري الف انياع تجاع امل اهريس يف
 ل سس

 اهيلع رصتقيف ةدحاو ةعنص وا دحاو نفوا دحاو ؛ تل نم سانلا نم

 اًروهشم ادع اهب ريضيو هنارقا ىلع اهب قوفب نا نم دب الف هرمع لوط اهب لغتشيو
 هنع رذتعي نم دجوا هوجولا نم هجو نم اهب لخا وا ةرء اهيف رصق ول هنا يتح
 دح ىلع هككحا ام مييلءزاج اك هب لخا ام سانلا ىلع زوجيف هروصق نع يضغيو
 قدصلاب فرع نم مهلوق دح ىلع اذهو ناقتالاو ناسحالا هنم اوفلا دق مهنال ىوس

 ىرتف نونفلا نم ' يش نم نكمشي الو ةفتن لع لكنم فقني نم مهنمو هبذك زاج :
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 هدنع يوقسي ىتح هولا لصوو هيلع لصح امب !ًروخخم الو هيدل اهركذب اجل الو احايتم ْ
 | عنقتلا ىحةضاحلا فيلفتلا نم ةدافتسملا ةلاخلا يو ليلجلاو ريقااو ليلقلاو ريثكلا |

 هتروثو هباةثو هترود يف هناش وه اك هتلزنم ضفخو هتبترم رهدلا طح اذاف ففعتلاو |
 اذاف !ًرفاو اًبيصن شيعلا دغر نم زرحا هنا ركذتو ردقلاو ريغلا ىلع ربص هبلغتو |
 دماحلا نه هدننع اع ىفتكا هدقن ام هيلا دعب 1 اذاف ا نباغ تف 2

 فتراردع اهيلا قرطتي الد ناصقت اهيرثعي ال ينلا يهف هدج ريخ يببللا دنع يو ظ

 اودع رثآملا 'ركذ فيس سانلا ضاخامكق رختنإل رخنو رخذلل رخْذ يو نامزلا |
 صلقث ىلع اوفساتو ه.ذي حدم يف اوبنطاو هم“اب ركذلا اوحتتفا رخافملاو يقانملا |

 ظ هناش ىلا دوعلا هل اوجرو ضرب ىلا رفو نم هلاح ريغتو ضفخ ىلا عفر نم هلظ
 هلاوحا يف هل 0 مهناك ىتح لصحو مقو ام لككب ريخلاب هل اوأءافتو لوالا

 فنراولت نازل: هاهد نم ىلع سانلا لابقا نا يفخي الد هلايع ضعب نم مهنا وأ

 أ هسفنلا بييطتو ىئاصملا نم ةلمش اع هل ةيل-: هيلع ءانثلاو دخلا ءاقب ناو ناولس ناو
 نرا لاصتا' مهب هلو سانلا نيب اشناع ماد ام ناسنالا ذا يئاونلا نم هاضعا امم |

 | ناملا دئارف نع ناسللا دئاوف ينغت ٠ اًريفكب لاقملاب واو ل مهسانيا نع ىنغتسي
 هيحدام حدمو هيماذ مذل ثرثكي الو هيف لاقي اب لابي مل نم اماف نايقعلا دئالقو
 | هناف الاو لاقلاو ليقلا نم هيلعايف رفكنيحو لابجلا ننق يف شيعي و ملزتعي نا هيلعف

 اني ار دقلو زبلا غلبم هنم غلبتو زكا هند بيصت ةرئاب ةرداص ةرئاه ةتسلال قدبتسي

 ةبدق اوحربي ا دجلاو لضفلا مهنع بهذي مدجلاو ةداعسلا مهنع تبهذ نم يك

 هو رعاشلا راشآ ىنعملا اذه ىلاو ملاكو مهمالكيف رئاسلا لثماكو ملاعفا يف سانا

 ' ناطلس لاز نا * هلْزع موي اريما ودغي يذلا وه زيمالا نا * رهام يكح لوق

 اهيف نكن ك سيل اليصا ةدايسلا يف ناكنم نا ريج + هلصف ناطلس لزي مل ةيالولا
 | هلانفا لالخ نم ةسائرلا تل هلاؤحا يف تسرفتو هتملط تغسوت اذا كناو ةليخد

 اثنيو ءاقشلا»و سؤبلا يف دلوي نم مهنمو هقرافت ال ةفصو هقفارت ةلخ كلتف هلاوقاو

 قوف يف ةلاحي ةلاخلا هذه ليدبت ىلع رهدلا هدعاس ناف ءافلاو ةعضلاو لوملا كيس

 ,| رطب و حرف اهمارك ضعب سلاجو اهماطح ضعب ايندلا نم زرحاف ةلابنلا نودو ةلافسلا
 ددوتل يذلا انا لاقف اًركذو اناش مهلجاو ًردق سانلا عفرا هنا نظو رشاو هاتو
 تمرحو يناداع نم لك دلبلا نم تيفنل_تئشولف ءاربكلا هماققم باهتو ءارمالا هيلا
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 مهتبم# هذهو نامزلا |ذهيف سانلا رثك أ ةلاح اذكيغ ناتسو هسقل تورع نعو كارل
 عفن يف دهتجي و هدطو ىلع راغي نم مهنمو ةيلاع ىوعدو ةيذاك ةبحم يف, ناظوالل

 / ىلع مهثملو مهموشتل ال مههيبنتل وه افاف ايش هدالب لها روصق نم ركذ اذاو هنكس ظ
 ظ يالا 0 ل 5 د لاجل 0 ال لاخلا ىلا لوسيا ظ

 مهعفنلا ةصرف تمن انك ءارتف يعانلا بعانلا ماقم مهلاعفا ىلع يعنلاب موقي نالالأ

 | نزحي يذلا قيفرلا دهعتملاو قييفشلا يبرملا لثك هلغف اهزهنت مريم ةنابل وا اهزوتنا
 | هتطبغ يف هذه ا اذا الا شيع هل بيظي الو هحرفل حرفي ؛ هدبعتي لرم نول

 ظ بيصن ٠ ظح هدغر نم دحاو لكل ناك اذا الا بيط» ال شيعلا نا مرج الو هحرسو ١
 | رقما دورو هئيبم ناف ةمشو برك 'يف هريغ ىارو ةمسنب نآسألا عيصتخل اذا

 ظ كسري وهف هةينو هتريرس تفصو همداسأا كك م هب دارملا ناسنالا انلوقو اهب عتمتلاو

 نعطي ناسأو نينيع اذ ناك نم نال هراد دييشلو هراطوا عولبل ةيعاد هراج ةداعس

 قف تاعش 6 اهنيب ام ناتشف نارقالا بياعم هينيعب .رظنب و نانسلا نءط ءزاسأب |

 ظ وم اذه 4 مدع و راغب مهضعب ؟ هل ةراغ 0 2 نغانلا سضعب نا تفرع

 ام ناو اهيكذم الا ةيكزتلا هذهب تنا نا اهيكري و هسفن “ئىرطي نأ. لقالا ملصالا

 ظ ريمت م, نادت نيدت ؟كناو اهني ز نم كل ربظ امم رثكا اهنيش نم كيلع ىنخ ا

 ا

 ' كاوهتساو لوعنملا بصنو لعافلا عفر كامل لوفنلا كيلع ذوحتسا دق ناكناف نات ظ
 .امالا ينعم تمعف الو تللع امالا اًعيش تلع ام كنا عاف روج نوب كتتفرعملرورغملا ا

 ليقسيف ىهاطلا لخدي كيفو رجزاتف ربتعت ال ملو رقتحت يذلا نمورختفن يف تمعف |
 كردقب كنافرغ نكيلو هايملا نئاف اسئنبم اءزج وا ارمشا انلارفم الآ ىرتتسلو اس |

 بيغم هيلع ىنخي الو بيقر كيلع هللا نا هايشالا نم هفرعت ام لوأ
 2211011100 أ

 احباو ةمدخلاب هيلا فخي نم رو اا ةرمعنلا يف دلوي نم سائلا نم ظ

 يعش لك كار رظن اذاو بوكرمو سوبلهو بو رشمو لوكام نم هيهتشي الك ظ
 حماطمو سفنلا يناما نوم هنيع يلتمتت قيلب امالا مهمل مل عقتسا اذاو قينا |

 اذاف مهبادا هبجحتف دامالا هدصقتو مهباطخ هب رطيف رباكألا هلاجتو سدحلا
 ةجرد ىلا .لوصولاو لاعفلا مركو لالخلا نسحب درفتلا يف دج لاخلا هذه ىلع ماو
 سرش الو (حارفم افلص نوكي الف ”الالجو ئش داز ةلابقاو اكزع داز اذاو لاك

 اممسمسسسلل سس
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 ْ هيئاصنو هفلاوت ن م هنأ ,نىسكع 0 يذلا 1 داليلا طا /

 | لع مب "وذاك مننا يل يَ لاف ادلع” ةراخا' لها كفكف هنأ نم رمش هنا ىليو لاق ْ

 | تيدا مهتما 0 يلبو لاف نيعمحا دلبلا لها فيكف اًررغال ١" مهنم دجا مو ارش
 ا | دجا 00 اع 0- ل يأ ليو لاق نيطو ءا عام نم اوقلخ هناك ا نيعم الو |

 د أ ءايغالا د ,م مثرماي نمل نوذاقني ءايبغا لاهج الا مث ناو قالخ نم مهنم دحال ا

 0000 لو ميترطل لم ألا تروا الو راعدلاو معردلا كيبع مهئافأ

 ا[ زافخاو ريرغلو شغو نيغ وأوا منا يف او لاق راصمالاو ندملا لها فيكف ١

 ا نيام اوناك ا ينأل راسخلاو دكتلاو دكلاب كينيو الا دخأ ن نم مهنم لماعت |
 19 مح نمانلا 1 نا رمل ايلا تالا هم تاما ربا

 باظو مهتيوط ومص نك منأ ىسع لايخلا لعا فيكف جرح نه مهبغ ُْق مهلع | |

 | لك يف هب اوفرع دق ناشو نامزالا 0 يف اهب اوصتخا دق ةلخ كلتف لالا مهم

 م ا أ ءانملاو ةيسارم ١ ص اورطف كفو ءاقصلا م نيا 00 الا منو رطق أ

 ص ةزي> ىلع ها اذأ ل ممدحا ناف تانذلا 8 اودي نا و 3 ادالا ٠ نع ا

 يهاب عج فوم

 ما اا
 رضاحلا دالبلا ا لا ذههعو# همركو ةلكأ ا يف تطلب وهعوج اهب دس

 0 تلق نان لاخلا هذع ريغ كلاي نرطخي الو لاؤلا نم نرثكت الف داملاو مهم

 0 كاودلا ١ يواسملا هذه ىلع ايلغاو نسال كلت 0-0 تانصشلا قفل 9

 دسف 1 اهوعرماو اهورمتو اهوعرزو اهوثرُخ نيريللا نم اوناك نيلوالا اهلها نا ل

 ام نكلو ةدئان ابيف ئساحلا كلت تيقب 0 مافلخ ا 3

 اهحوصنو ةدهاش كلذ ىلع خي راوتلاو ناسنالا قاخذنم طق اص نكي مل وهو نامزلا
 ع ا ندم اصر ل هدو درو دوم يابو سيو هنعمل ل ياابوووورب7عصصطصطططمطمطخصسبجصمصطصطصططعصفطصسععفسوييس ل ل
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 1 كلَ مهنيا 0م تناو سانلا تدسف فك ةدضاعتم ةدناستم هيلع

 ايلف نيك انلخ كريغ يف تيأأر ام نيحلاصلا نم تدك لوباللط داو ب 1ك
 2 1 رخو ]لاعب ينم اوشا ناك نم سانلا نوع ف رقت

 ملم الا كلنج ىلع كنعط يف تنا ايف يكحلا رعاشلا لاق اذك ( الالزلا ءاملا هب ادع
 هنونج اوعيذي و هنوثثم اوعيشي ناب ريدخل هنود هدالب لها عيمج بسحي !<رما ناو

 ىلا حدملا عجريل هنطو حدمي نمم بحءللايف هرظنم 0 هرضح اودجتفو
 اروح هتانصو هتاذ تناكاذا الا لاقي امم ءيش هبجعي ال نممو هسضجو هموق مذ عم

 مهبويع ركذي و نآنش هلهال وه: ناميالا نم نطولا بح لوقي هناف كلذ عمو لاقل
ٌ 

1 
١ 
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 أ اذهو ءالطلا الكل باط امل مأظ الواو ءالؤه بكر امل كئلوا يشم الولو لمأأ
 مهيلمعم هوجو ةنامصل مهسفن |نونهتك و مهيدياب نولمعي نم !دحا رقتحت نا. يغبني ال

 نوفرصي نم ماركالاب ىلوا مهف مهباد ىلع فقوتم ايندلا نارمجو مهب نوكلا ةئيز نأف

 وا هلمعب سارلا وسكي نم مهن٠ ءاوسو ماثالاو فصقلاو مادملاو وبللا يف مهتاقرا

 م0 دافع ءاضعا ةلزنمي ًاعيمح مهف مقلل ةاربم وا اقيس عطي نمو مدقلا وسكي

 كلذ دئاوزلا نم هنا وا هنع ىنذتسم وضعلا اذه نا لوقث نا كل سلف دحاو

 رحمي اف مهقزر ةقرفتم باوبا نم لعجو مهقلخ نسحاف سانلا قلخ يذلا هللا مص

 لجالا نيحي نا ىلا لمعلا يف كرتشم مهلكو رخا هيلع ردقي هقلخ نه دحاو هنع

ْ 
 هجورم فصيف هنكس ىلا هنينح هيلا نحيو هنطو حدم يف غلابي نم سانلا نم

 هراجتاو :ةابنو هرايدو هعوب رو هلالتو هعالتو هلابجو هداهوو هضايحو هجورب وهضايرو

 عيبرلاك أملك هلوصف نا معزيو هئام ةذلو هئاوه بيطو هرايطاو هحردو هرامثو هلوقبو

 دوغ ف عفا نيد هي يخذل ةكرب قفدتل هراطفا عيمج ناو ًانسح

 | يصيد ناريحلا أ رفو رقاب م هريم ىلا جاتحمو هريخ نم .م نييسم نلبي ل لا

 تكون :رالاو ةلوهسلا تبج دقل' ناعالا نم نطولا بح ناءالا ناملولا خارص
 و كاتم يف ةطنرضو راطلالا ف تلزحو راضفالا قا تفرط” لا ١

 | مراطواو مثراوطا ثربسو ايقفتسم اهيلع 1رم لاوحا تربتخاو ايصقتسم ضرالا

 ظ هتيار ام ريغ * ”يش ىينقري و يدالبين الا دينه شيع دجا مذ ممرارساومههفاوق د

 | ناب ةريد+ل اهنا: ىوامو اماقم تباطو ىوثم دالبلا تمعتف يداعر ءيراط نم اهيف

 د اليخ. اذ نودجي نيا نفف كونلا نم الا اهنع مهبايغ امو كوللل (ماقم نوكت
 لافو ناببا نالذ اهيفىلاقف ةارعشلا اهب تازنت ينل دالبلا م الوئرح اهنع يبي يللا
 يسد اهريعاونو اًهوادج يف ليق أم عمس او ءارغ ٌةذيصق اللا

 اهنكدو امعئارمد اهئابظو اهرودو اهعناصمر اهروصقو اهحورصو اهريهازاو !لئامخو

 ْ تركذ دق لب اهقئاقش ةجنو اهقئادح“ ةرضنو اهنافشا جيعنو اهفافا حيا يفو ابعقاودو
 لاو الا :١ دب أ مال يقف ةلصف» عضاوم ةدع يف ةلزالا بتكلا ضعب ضيا
 لومخم لك يفو مولعلاو عنانصلا ادن اهنو م الا نم نيحلاصلا ىوش»و

 00 يبد لان ةني علا ناك هلعل ىفدالا هلراج فيك هلاتلع ال ل ]
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 ]| دنلا ذا دغلا ىلا ميش اًرخدم م 5 اق ةقزربو ءلقكي ىلاعتو هارانت

 ! 1 نه. ناثو دشرلا يلوا او عدتع كالذن دمتعم نم موخرملا لع سلو موهوم

 "استرو والو هذع كسامت الف للطلا هتافو يعسلا نع ايعا اذا ىتح دمحي نا

 مدع ذخا ردكلا نم قومو ريغلا نم الم اهئامشل كرتي مل ربغ يذلا همايا عير

 ىلا هبابصناو تاقبوملا يف هتفابت ىلع فساتي و تانعالاب رهدلا يمريو تاف ام ىلع

 عمطم بابشلا عاجرتسا يف لهو عفني تناف ىلع مدن لبف تابيه تابهيهو تاوهشلا
 راءشا تدرو نيتيطخلا نيتاه نم لكبو انتلع يرحلاب لب انتلخ ىلاغلا يف كلتو

 . مالكا ءاحنلا ىلا نطفي نمئالذ ذ ملعي نيثالا نفاو ديشرلا دشر اهنم نيبتو نيمدقتملا

 7 زا لالخ ثالثب الا كلذهتي الو لوالا يدنع يارلاو مانالا دصاق» فالتخاو

 | نيب يطسو ةلاح نو ططشلا ةبناجم دصقلا طرش نم دب الو لاخلا ناّتكو ةبظاوملاو

 (نا الا مول.» ارهدحاب فاككلاو موهذم ظي رفتلاو طارفالا نم لكذا طرفو طرفا نم
 أ لاعالا قران نيدللا ىو اغا هدف يع ديب شمالا قوص 9 لعت نا يبني

 أما ةليزخلا ةديعبلا تالماعملاو ةيفريصلاو ةراختلا وحن نم ةليلملا يعاسملاو ةميظعلا

0 

 | لذو عخاب بعتو عضاو بصنو عجاف سوب يف نولازي الف عئانصلاو فرحلا باحا

 ظ مو ةلاطبلا _:رم نيقذشم نولازي ال مهناف فئاكتي لجوو فءاضتي فهو عبات

 1 وعم لايع يوذ اوناكو ملالا مبقراو متسلا مدعقا اذ ا ايس الو ةلاح رش نيفرتحلل

 ' ترظن اذاو اًقدارتم مهنزحو اًقعاضتم ةلاخا هذه يف 0006 مهيلا منعسمو مهيلع
 5 رشبلا قوقل س سان ريغ فصنم لمأت ملاوحا يف تلماتو سانلا نم ةاطلا هذه ىلا

 ١ كلهذاو مهنأش نم هارت ام كناش كاسناو مهبحت كعالو مهبطخ كعار سانتم الو
 | تفوذو ءارمالاو كولملا روصق تلخد اذا كناف مهانفا نم هدهأشت ام كنف نع

 / فحتلا نم اهيف ام تب ارو ةهايتلاو ةلابنلاو ةعاجولاو ةدايسلا لهاو ءارثألاو ةداعسلا
 ' ل لاو ةعوفرملا نشورئلاورئاخذلاو ةيناللاو رهاولاو ىل'او ةرحافلاةنعمالاو ةرهاثلا

 شوقرلاو ةعهبلاو شوقنلاوةنيزلاو ليكاشمملاو ري واصقلاو ليثائلاو بي راحلاو ةعوضوملا
 , يشنلا ديلا فون ام لك نم كلذ زيغو عي ونتلاو ديضنتلاو عيصرتلاو بيهذتلاو

 - كلذ ن' كلغ عملا برطي ونيعلاهب رقثو م هيت

 | بنك الول هنا مرج ال نيلكلا 1 ةذاعسلو + اا شيلا ف يبوح الا

 : 0 تمعن ال 0 تانفشت " مهلغشو مهتزدو مهششو لصاو#ا ةلمعلا ءالوه |
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 هك سوي
 -- ا

 هاشغي دحا اث ةءالسلاو قدصلا فيلاو ةماقتسالاو ةنامالا فيلخ هنا ىلع ءانب [داظ

 ظ ناكلل برحليسلا ذا يلاعتلاو ههابنلا نم ريخ هدنع لومخلاف هءالم هاقلي وا همالظب

 | يضقي ىلا نا الا هبتع ىلع ناك نم طوقك هبقرم ىلع ناك ن م طوقس سلو يلاعلا
 صرحيو اهيلا عراسي نا سابلل ءردو سانلل عفن ةتسائر يف ناكن ا اذه لاثما ىلع

 ناف هعئانص ممكيو هعفانم يخي وهو لام سار ناسنالل 04 نا نسح اك اهيلع

 ىلاعت يرابلا هصخ اممرشبلا رئاس عفن ىخوت نم لقاعلا بيبللاو لماكلا بي رالا ناف

 ءاشي نم. يدهمهللاو رصتقا اهيلعو هسفن عفني ازتجإنم ال ررغلا ايازملا نم هب

 هس ##-

١ 

ْ 

 هنيب لوحي بيملا نمز نا هلل هبيشم يف هتحارل هبابش يف بعتي نم سانلا نم 2201070777 أذ

 | ىلع لولكلاو هيدي ىلع لالكلاو هيلجر ىلع ءايعالا ذوحنسا ذا هبيصنو هبوؤد نيبو

 , هركذ ىلع نايسنلاو هدلخ ىلع نفالاو هدلج ىلع نهولاو هب رغصا ىلع لولو هينيع |
 0 ريفصلا هل ليخيو اريذن ريثبلاو اريسع كاذ ذا ريسيلا ىريف 0

 لاح لك يف نظلا ءوسو لابلبلا همزاليو هرطاوخ هلسبتو هرعاشم هنوف اريئز

 هلقع ينو الا لالتعا اذ ىرت داكت الف ىهنلا يثو ةعيلط ئروقلا نهو نأ ةرورش

 سطرقيو هنظ بيصيف همزح ددستي و هير محمي زيشلا نا نم هولاف امو لالتخا

 عم هينس لوط درجت ىلعال هتيخيش نرا وا ندبلا ةمالس ىلع ينبم وه امئاف همهبم

 بونلا ىهرتو للطلا هيف قي يذلا نامزلا اذه يف تاهيهو هيناعي يذلا فعضلا

 ٌْ رجا طّشاو رارحالا سخي راجلا لذخيو بئاونلا بكارتلو بئاصل ابقاعتتو

 هتنم هل منو هتحص رم“ مودت نا تقاملا نايمو تساقلا ردك و نشل واسيو

بغاشمىلع اهب نولضفي وا مهبراجتبنوعفتني الق نمزلا اذه يف نيرمعملا ىرت اذهلو
 مه

 . نم نوكت نا داكن مرملا يف ةحارلا لوصحل بابشلا يف ىعتلا ينعا ةلخلا هذهو

 ُ مهارتف مهلا تو ملالاو ملا لصا مدنع يغف مالا رئاس نود جيرنالا تايصوصخ

 نودحي و نوب اديو نودجيو مهنادخاو هناوخانع نودعتبيو مهناطوانع نوب رغتي

 عارتخالا ف يلايالا نورهمسي و رادكآلا نوعرجتيو راطخ ألا نومحتةيو نوبصني و

 مث بيطيو ممتايح رخا يف اوهفرأي ىتح طارفاو هغلايع يملاعملا نوبلطي و طابنتسالاو

 داق تابعلا ادع يفاونلا فا دقن ال نم مهنمو مهتادلو مهبابحاو مهلهاب عائجالا

 قحلا نا لوقيو هقةفني هموي ِ نيك ع بالاطلا نم هيثكا رع نيش رخال

 400 لا مس محا ومسمع صا



 نه ىرحشت داك لق ةرامالا لها نم لايام فاما نوقفتي ال

 ْ ةسائرلا ,نع سانلا دعباو مهئاحملا تتشتل 2 و مهئاوها قافنا مدعل كلذو ةرابع ملاوقا |

 نمو ةدحاو نيعب اهاك ءايشالا ىلا اورظن نمو هدهاز ايندلا يف مهسوفن تناك نم
 ااذل قدي كلو عجافلاو راسلاو عفانلاو راضلا نيب ةبوستلا ىلا مهتفسلف مهتوهتسا
 | | لها فين :رواوبا اذا سئرلا 0 نا نم دب ال ذا مامالا زازعاو ماكحالا لاهها | ٍ

 و 7 لك ل تناكا ذو رياعملاو رورشلا يف يداتلا نع مهعدرتو 0 |
 ١ همولي ٌةرذ ةبزحت* ءادعاو ةلاتم دادضا نم لاح هتلاحو ةيعثم ةبعص ةسائرلا

 اد امل يعل ووك نأ لوألا قري فرتل ةردو .اصقتسم ١ ددشتم نيكي نأ
 ْ دحاو سار هريخل مزل اذاف عفنلاو ءادجالا ىرخاو عنملاو كاسمالا ىرحتي ةراتو |
 اا لو طخ لاوحالا تلانيو لاعالا 0 عم هئنهم الف ةددعتم سر هل مزا |[

 هريغ قيذي ىتح قرالا مزليو دابع !او هللا ءاضرا يف دبتجي يذلا سئرلا ةلاح هذه

 كو دماج هل نمانلاو قوقتحلا رح كلا ةاعلتولا قرح ١ ةماكأ نع نظاوي و اقل ا ذل
 [«تلاودجلا سك دج نم ءانملاو ديلا نم يناعي ام نوردي امو نودحاج هلصْفلو
 قاد دالخإ عم انا هيف ةنلا تلو اريل عا اةسائرلا ءاعا نلخ نم نأ ع ار

 0 نم منتو بالطلا كاطخاو تارصلا طخ دقق اريمآ نوكي 0
 ْ 1 متت اهلصو بترك الوامل حشرته ريغ وهو همهتلا بتارملاو همست

 فورصلا _:رم هيداعيو رودقملا نم روذخنا ب بذاوج هيذاقلو رومالا هيلع يوتلت |

 : | لكي يف همار كريو ءاوشع طبخ طبخت اهاصقاو اهاندا ثداوما نمو اهاصغا
 هتباغىلع رقلساو هتيالو يف رثسا دجلا هدعاس ناف هعلاطم دجو هعلاط دعس ةقن <افيف

 ْ ست ماي الا لمارالا لؤكا لكاو ربكت 7و ربحتو صدغو ردغو م لاعو ملظو ران

 تاك نم يبسنو ا لو بقاري ملو الا الو اًديع عاربي لو ماوكلا ىلع ملل

 لع ا ل هال ار او نابل لأ يرو ىتغا لذالا يف قلي
 5 ا ل هال يدع لحلو هقلعا نارسإلا نم لجو رع قلالي
 ا راو | رانج ارم كغم مهيلع طلي داشرلا ةجحت نع اولدعو داسفلا 0

| 
1 

 ا
 | ىلا تربت الو لامها هلابعا نبسحت الذ رجدزا نم رجدزيو ربتعا ن 0 هب ريتعمل

 عل اهنا ىري و ةسائر الو ةبتر ىلا جاتري ال نم مهنمو ىلا مث ىلاعت للمس سل

 ٍ 00 1 ال 5 نوكب 5 ربا هتاخرا بذفناو ةقاكت تدذتو هسار
١ 

 ان ١



 |أ6 : د

 عئانلاو ءارجالاب اهنم يرحلاو اهميقعو اههتنو اههقسو رومالا لس هبىريف هبلف ف
 ةمالا سما حالصا ىلا هللا هقفويو ةمحلا دعاس نع هل رمشيف ءارقئسالا دنع اهنم

 نسحاو اًركاذ مهنم هل ىرث الق كلذلو !ًردان سانلا دارفا هي اذه نوكي اناو

 ةدوملا ىلع مهفلاو تاهرتلا مهنع عفدو تانلا عفن ام تايز.رغلا لجاو تاكلملا

 جيقلسم طارص ىلا ءاشي نم يديه هللاو ءاضغلاو ةوادعلا مهنبب نم لازاو هاحالاو

 ميلس باقب هانا نم قيفوتلاب دميو
 كلا 02027“

 لوازيو بلاطملا لوا بصانملا ىمساو بتارملا ىنسا مسني نم سانلا نه

 ظ ءانثو قولخماو قلاخلا ءاضرإ ؛ههيف يعاريو ةسائرلا ماريو ةسايبسلا كحيو براملا

 ميتييلا دقفأو فيعفلا دهعت نع ميعنلا ءافصو ءافصلا ميعن هيبلي الو قوزرملاو قزارلا

 | فوعد عالطتساو مواظملا ىوكش عاتساو تاجاحلا يوذ يلا تاربملا هادسا نع

 00016 يسيكلا سك او تابعا عشا هلال الا نا ملعي ثيح موضهملا

 ن.رسوملا نء دحال ىتبت ال ايندلا ناو نونسحلا رجا عيضي ال هللا نا لعو هداعمل لمع

 | مهنم لماخلا زوبملا فاعسا يلع بجو رومالا يلو نم ناو نيرطيسملا نم الو

 رحبب الو ناكسلا كيو هتنيفس يس دازلا رخدي يذلا نابرلا لثم هلثف روهشملاو
 بكل هشاعم يف ناسنالا لاوحا ناريج نانّئمطا وذ وهو الا وسري الو ناما ىلعالا

 لابلا ير اهيف ىروكي انيبق رادكآلاو راطخالاب ةفوفحم يف ذا راحبالا يف رفسلا

 طاحاف هيلع برطضا دق نامزلاب اذا لالخاو ناوعاو لامو لها اذ لاحلا طوبغم

 يفلت كات حب هل داوح .هنلعتو هةر تفقلاو هروسعم هيلع جاهو هروويت هب

 اهلاط يتلا يملاعملاو املن يتلا ةسائرلا كلت نا سانلل ليخيف هاياهمس نيشتو هايازم هنعا
 نا نانا موق ناو الخال هدنع ةيراع تناك اهناو اًقافتاو اًضرع تناكامنا

 ةسائرلا يلو دحال تأتي ال هنا لعت نا ينبني نكلو نامزلا هدعاس اذا هلم ايكردي

 هل مهتدوم صلختيو سانلا عيمح يضري نا ةسايكلاو بادالا هيلا تهتنا ناو

 ةدناعتم ةنيات» مدصاقمو ةدعابتم ةتوافتم سانلا ضارغا ناف سابتلا نود نم

 ءزاتست ةسائرلا نا ىري مهضعبف حالطصا ىلع رقتسن ال حابرلا بوببكمءاوهاو |

 | مم نورثملاو ةرسساعملاو ةداشملاب الا بتتست ال اهنا ىري مهضعب و ةرسايملاو ةنيالللإ |

 | فييخرولا ىرن اذإو داوملا ميركلا نورثوي نورسعملاو داصتقالاو نضلاب نوريشي
4» 
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 م5 ١ ٠ 1
 . تميس

 و نم عالطضالاو نيلوالا ريس ىلع عالطالاو نيببتلاو ناهبلا نم ملام ىلع ةنيب
 1 مالكلا ٠ يف هريغ محازيو هاعوو هظفح ام ثبل ةصرفلا زهتني مدحا 2

 | يتح ةعمتمو انييبش مل تعم ةعبررا وأ مهنم :م ةثلث ىلجلا يف ناك اذاف هاوعد رابظال

 معو تماص وهو سلاجا رضحي _ه مهندو برطضم رحب و بل شيج يف كناك
 | اهنا زكذت ةرضاحلا لوبس ىلع ةردان دروي ناهل نع اذاو تصان وهو اهيف لاقي ام

 ' افداريا نع برضبف روثأملا لوقلا نم تسيل اهنا وا روضحلا نم دحا ىلع ةيفاخن ريغ
 ىلكرهظا الو ةفشتنبي قطني مل وهو سلجلا ضفني اذكهو اهدادن' نم ريغ اهيلع سيقب و
 نونظي سانلا ناف يعذؤللا ناك نب راكان رد ريغ يع وذهنا هسيلج نظيف هنسا ةيكملا

 0011 نب نيللا ريف اناث ناصعفالا_ف روصقلاو :رادكاالا يف ولقملا ناةلاغ
 أ ناو الهج ناك امنا هتوكس نا اولاقو الك هوذختاو !ًردت هلها نم دحا هل عفري مل
 | هيباعم دع بلطتي هناك تراك هيف مكتب | مو الف دبش نم نآف ىلإ 1 نيم

 ادم ىلع هلث داوج ىرجاو هسفنب تماصلا اذه الخ ىتم كلو هي وأسم رصحو

 ابنم كابتناوب انيربه  ناجلا ةوذلخ نم كتاذاو [ لك نونف نم كأراهسرط

 ١0 51 انحف ذل ملا تيك ول دوك ةئااو  هييلاماب كبل سو هئاقثا

 | نم 00 تل تام م:أو ا رعت نايبلا نم نا مرح ال تلقو انك

 رقلسا ام ألا لعلا انف ةظان نكت اييالاب لثق نم لكالو الان ناكر داونلا دروا
 القو "ا ككل نيلاطلا ديب يذلا اذهوبلاقملا ىف عكا لالا

 عاما ىلع اوسيل امهليضفت كي سانلأو عاريلا ةعاربو ناسللا ةحاصف ءرا عمدجا

 | ءالوه ناف قبلا بتارملا يوذو ءابطحخلاب لوالاو قيلا ءايعلا يلاغلا نا يذتعو |

 هنم دب ال امم قيقحتلا ملوف يف اورحتب مل ناو عئارلا لوقلاب عم ١ احنا ىلا نوحاتح

 | لو اهنع الخ نم اماف هيفقو ةليدفو هيزم ا ٍفو قب ونتلا يذ ملاعلل

 ١ نوداكي أمو قلانملا هيلع اونشي و تياعملاب هومري نأ سانلا ةداعف اهنم اسهم زرحي

 داو ناسلل) ةحاصق قا نقتلا اورضصخ عال قاسحالا نم ءىشن اريد

 باسح نودب ةفزاجم لوقي امنا هب لئاقلاو باوصلا ريغ ة ءوهو نائخا

 نأ بلقنللو ررغآلا .ةرهاب نودسم نيناقلا نيد دعا مل ل 0

 | يتعانص يف هل سيلو .دالبلا رمتو دابعلا ساس يما نم يت نيش نود نم ةسائرلا
 0 هللا هفذقي رون وه امناو ناسل الو هل لمانا ال ناك 5 نادب فيلاتلاو.ماللكلا

 قى

 ته مس سس
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 يضاملا ركذي ديرت نا الا ربافلا راكذا نع كيبلب امرضاتلا نزلا ران نم كبل
 هيلع ري ام لك نم ةكحو ادع دافتسا نم ببللاو ةربم عانطصإ ىلع ضحن ةربع |

 أ ىلع مالسلاو هينعي و هيقشي ا١ بلطي الو هينعي امب الا لغتشي الو هيدي نيب ركذيو
 | دصتو ىعسو دمحي ايف دهتجاو دجو ةحيعصأ| دصاقملا ىخوتو ةويصنلا مزه عبتا نم

 ظ دشر ىلع هرما نم ناكو

 سااوم لك ثفاني و سلاجم لك ثداحيو سلاجنا كيس ردصتي نم سانلا نم ٠

 ثاياكملا نم هدرمس ا سوفنلا يلسيو عجاونلا رقفلا نه هدروي أمي عماسملا برطيف

 لوقي و ىرخاب ةيذق لصي و راعشالا يوريو رابخالا لصاوي و تايبالاو رداونلاو ْ

 نونفو عئاقو ىلا حلو دهشتسيو لثمتلو درطتسيو تفتلي و ىرحا هذهو ةي رح كلت |

 . هركفو رابخالا عي عدوتس» هردص نأ لوقل ىتح نوحي“ يذ ثيدبحيف ضيفي و ْ

 ١١ ضاضف هناو اهربخمو لئاضفلا ربخو اهردصمو لئاسملا دروم هناو رارسالا لكل روحي
 ؟ا تافتصمهل ناو نايبتلاوةحاصفلا ناسحو نايبلا عيدب و تانيبلا ضافتسمو تالكشملا |

 أ ذخالاو نانا نامحرت ناسللا نا اولاق ثيح اهعرتخأ ةريفو تافلو»و ابعدبا ةريغك

 ' هرخنو اضف كيدأ تبني و هردقك ينزع يف م ظعيف نافرعلا ٠ نع ةأبنم مالكلا نوتف يف | ظ

 ظ نأ ف الظن اذا خام جيغملا ريقون هرقوتو هذاتسال ذياْلا ةبأ مم هباهتو |

 | نابا 0 لقلا ذخا اذاف هنع ذخالا ىلا جاتك كناو هنم ال كمخف نم اطخلا | |

 ١ ةركفلا كالت هتناخو هلايسلا ةحيرقلا كلت هنع تبرذف همبف يف روتفو هلع يف روصق نعأ
 | نونك ازرم قرد لو اناعك ٠ معلا يف ارق مل هناكف اباب مالكلا طابترالدجي إف هلاصولا ْ

 ١ كلتو اًراعتسم ناك امنا هب كتب 00 هناسا ناكوابانطا الو !ًناجيا لوقلا

 م( روظي ءاثنالاو فياتال دارفنالا نا ةداعلا نم ناعم !رايتخا ال ًرارطضا تناك ةحاصفلا

 | وفصي ةولخلا يف :.: ءاشيالل ىعدا نوكيو سلاجلا "رم رثكا هلع يف ءرملا لضف
 ظ عاقيا اهيف لبسي لا :رالا تنع نم ردصلا حرشني و لاقلاو يعل 1ك نهذلا

 ' نه ءيش سقلا اذار اهعئادب الا اهنم راثخي الف يناعملا نيب فيلاتلاو اهعقاوم ظافلالا

 ْ ماحزلاو ريصقللا ىلع ةثعاب ةولحلا نوكت فيكف ماثللا هنع دكت بتكلاف مالكلا

 ١ نوةدحممهب سانلاو نوقلذحتي و نوحصفتي نم اًريِغك ناو ريبعتلا يف نايبلا ىلا عدا
 | نيمماسلا ىلع اهدرسم درجل تاياكملاو صصقلا ضعب ظفح اودمليل نوفدح مههلاو
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 أ مهي هادتفالا يف بأدي هذا الا لاعالا لاصو لالخلا مركو لاعفلا فرش نم هئابال |
 اودرو يذلا درولا نم ءاوترالاو أودصق يذلا سصحاالا ماتا فو عقم 0 وابا ٌْ

 ثناكنرا اهيلع ديزي ىتح ةميمملا مهمراكمل ءارقتسالاو ةيركلا مهقالخاب قلختلاو |
 ءايلعلا ءانبا نم !ًريغك ىرت اذه ىلعو قابسلا ةبلح يف ماياو هناك قاطي امن ةدايزلا
 ١ ىلع قابلا فرشلاو رخلا وه كيرمتل اذبف امهفو الضفو اذعو ابدا مابا ايكاح ان ظ
 نودعتملا هل يدتقي اماما 0 نونلا هيلع ثحب نا بحي يذلا وهو رهدلا فدعا

 قباو راقعلاو راضنلا ثاريم نم فرشا وهو نوربتغملا هب ربتعيو نوافاغلا هل هنيو

 ظ ا د لال دجال انقر رو لوح ةععلاو لوري: ناصنلا ناف راهدالا رغ لع 3

 ال دك هنات ملا اما مدعلاب ينمملاو لح امم ملاخلا عتمت ام لثبت الا اعب عتمتي الف مرلا
 .م 2 . .٠ . 2ع - - تءاه «إ| هوا م

 | نا ىلا هسلق بحاص نليرف وبن ق الما لووح هب ورب ىلع ىسكي الو قايفن الا ىلع ىنفي !

 ا امي 7 ارض : : 9-2 ا

 رمل رهو دنع ىوقي لاك كسنملا يفو لامح هل بابشلا يف وهو همر يف عدوي |

! 

ْ 
| 

0 
 ظ

 بيع نم ادب ام هلضنب ركس نا لواحي ىتح هدادعاو هك هداشعو هتدعبو هداهتجاو |

 اللف ةسؤنب الا 0 الو كدا اللا بدسح ا لاف حا د55 اذاف هلصا ظ

 ظ ركبيال هنا الا ملوعم نواعجيهيلعو مل بسح ال نيذلا لام سار وهو بادآلا يوذ ظ نم ريك هيلع دقعإ يذلا وهو باوص رمالا سنق يف وه لوقلا اذهو هسنق نع لاست ا
 ظ ًاقلخ هيف مسوتلو الا يَز لصا اذ ىرت داكت الذ اميظع عرفلايف اًريثات لوصالل نا |

 | ناف الاو ىنملا ةباغ كلذ ناكانرتتاو لعفلاو لصالا عقجا اذاف اعرك اًناشو ابسو

 بدا الو هلا مح ال 1 مالكلا ىّت و لضفأو هنم مركأو لوالا ن. ريخ يفانلا اذه :
 ا . 2 3 نع 1 ا
 ناكحملا الميو برغ نم ىلعو قرش نم ىلع هيتبو بلطم لك ف رختفي لذ عم وهو '

 لكل صيخغل و لاوس 10 باوج انا لوث هدف هيحالب يللابي الو هيواعد نم

 ظ هترشاعم يف عاضت نا يخبني الف هبحاصم هب بعتي و هيناج يناجي يذلا وهف لاكشا
 نع لزمم وهو انا لوف نم رثكب نم لك كنع ذبناف ةعاملا مم نوكي نا الو ةعاضا

 | .لكدرمو هريخو هربخي هونيو هريغ تا نم مزالو انغ الو هنم ةدئاع الو ابنلا ش

 مك يدمعت عابطلا ناف سابتلا نم مهئاحنا يف ادب اع لبزي و سايكألا ركذب ديشي '
 | عابتاو ءارهو رذه عامم عا نا يغبدي ال ريصف رمل ناو ءاودالا يدعت
 يلاوخلا رصعالا ركذ ىلع اًرهس يلايللا هس هتبز قفني نك نكت الو ءاوغاو لالضا

 مسمسللا 3
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 ادعي هاركدلو نم مهنمو نيطايألا دح نه ونديف هتمه طقستو هناورم لغست
 ١ كلذ سابلا يف مهئاقياو مهئاةشا يف الا هل ةذل ال نم مهنمو سانلا نم ةديدع اقولا |

 يذلا وهو ءالعلا رداقتن طيخلا هلع نعو ءاكحلا هكاردا نع رصقن يذلا هللا كح

 ينلعجي نا لالجلا اذاي كلاساف ءاقشاو !ًداعسا هقلخ نم لعجو ءاودلاو ءادلا قلخ |

 ىلا يناككت الو لاقلاو ليقلا ىلع عفانلا يعسلا رثويو لالملا قزرلا بلطي نم

 كنا ةياثالاب يلمجو ةباصالاب هيدصق نرفاو ةلئازلا عماطملاو ةلطابلا ينامالا

 ةباجالا» يلو |

 هحابصيف هئالخاو هئاسلج ىدل هب رختفيف هئابا بسح ىلع لكي نم سانلا نه ١
 نم لاج لك يف لوقي نا دبا .هناشف ةرففم ىلا وبصي الو ةرثأل ضبني الف هئاسمو |

 ناكو فولالا يضريو فوييغلا يرقي ناكهناو لوطو لضف اذ ناك يبا نا لوقلا

 ناكو يكح سطن وهو دوعيف ريشتسملا هيار روشإو ميلع ينغ وهو عجريف هيناي لئاسلا ظ

 ادوهمشم هاركتو ادوصقم ةانغم ناكو فيصر لمع لك يف ةيزمو فيلاتلا يف ةكلم هل
 يف اين رادو رخاوالاو لئاوالا لع هيلا ىعتنا يذلا وهو ابيصم هلاقمو ابيرق هلاونو ظ
 ىتح هنا كلو ةثاكرع كني وا هناشو هردق لهجي سانلانم دحا اق رخافملاو دماحلا عيبج ظ

 | الو اليلد كلذ ىلع ٍنولاست الف نادو صاق لك هيد ادنن»و نايكرا هدمحي تراس 1

 ظ ىلعو الوضفم هيلا ةبسنلاب ناكو الا لضاف نما اليثم رضحو ربغ نيف هل اويلطت ظ

 أ ىلعلاو مراككا نع اسعاقتم الكو ازجاع حبضيف هركذ ديشيو هرفنينبب لاكتالا اذه |
 «ادجاو رطضم قراط ءاوياو جافلا يذ ةناءاو جاتحم ةثاغا ىلا بدن نا ههيهيامو |

 ركذىلا هب لصوتي ىتح شفتنيو خفتني تاومالا ركذ دنع ادبا هارتو رتعم ءىراط ظ
 ر , ع هيبنلا الا هيبنلا دلي الو هيبا رس دلولا لاق ءايحالا هل تركذ اذاوشعتنيف هئابا

 | نا دعب هقلخ ادبو هترا لاط دقو هلاح تءاسف هلايع ترثك ريقف اذه هل ليف اذا '

 | بلطم هجو هل قبي ملو برختسا رجات اذهو هسقلم ىلع دوجيو هسيلم يف قنأأتي ناك ٠
 ىلع يا يسحو رطيسمي قلما ىلعانا ام لاق ففضلا هب ملاو فشقلا ىلا هرما لآ '
 | هيبا ركذ ىني هنا ىنعب ىنب نم بالا قاقتشا نا اولاقف دقف ردتقتم ناب ١ دخي دييبشت |

 ىلع يلق وسقي و همعم هعما قرظ نم لكركذ نع هينذا مصي اذكهو اننلا هيلع مديو
 | ناكأمب رف و لاكتالا كلذ هل نوكي نم مهنمو هعفن دشنيو هعنص دصقي نم لك ١
 مس اسسللا
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 | اهيف دقني نا نود اًميمح اودقف اذاهبسحو هدحو اهيف فرصتملاو ضرالا ثراو وه
 تركذ اذاو ةحيضذ بسكلا نع هينني الو ةّيصن الو مول هيف عفني ال اذه لثف هدج

 ركذلا نرع ضرعا تاذالا مداهب ركذ اذاو ةينمالا ركذب اهنع لغتشا ةينملا هل
 قرغتسيو ةليبولا ينامالاب هسفن ناسنالا لغشي فيك بجللايف تاوهام ىرشبب
 ىلع اًثيش يقبت ال لاوحالا فورصو نانزلا تاحت ىري وهو داس | عماطملا يف

 كو هعتر اذ تعاجاو ٠ هعفر اذ تعضوو ينغ نم ترقفاو يثف نم تمرها مق لاح

 | ناشو رطخ يذو اًرومام راص سانلا يف ةرما يذو لمخ هيبنو لفس عيفر نه
 | زعتو مايقو دوعق نيب ضفختو عفرت مانالا يف مايالا كاد انكم

 ١ ةداعسلا براشم هل تفصو ةدايسلا هل تماد يذلا اذ نم مانمو ةظقي نيب لذتو

 ١016 فراشملاو برات يس دحال فصت 1 قلايطا اهقلخ ذنم ايندلا تنك اذاف
 00 احالا تكف رعد اب سو الا ةعاش اهب كح الواي الو رخاق عام
 ظ لماعا ينا لاقملا ناسل نم حصفا وه يذلا لاخلا ناسلب لوقث شو اهبلخي ءاوترالاو

 ظ دق انا اهف ملظلا ا متنك ناف اينث نم يدل امو ىوس دح ىلع اميبح ين

 ظ ةجرشح هل كو دحاو بوشب هنيح موي دئرع ل كتيح تمحو 2 تل |

 ا 25 نم قفتسيلف يبح نم نا كس نك نمف دصارلا ينام قوذ ددع ٌةدحاو

 تاتا | لا اااااااااااااتذأذذاذاذذذأذأذأأأأأ]|]|]|1]1|1]1 1 1 1]1 1 0 جلب

 اندلا ا أ قل هترمعغ ند صلختيلأو هترغ ند هديلف ا كل دق نآك كيو

 ٠ْ ا ىلع لوبجم وه نم. مهنمو لاقملا ناسا نم حصفا لاخلا: ناسل نا تلق اذأو اداومفل
3 
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 ِ ناعفن 5 اهاتعم مهفيو الا مج اوبرعلا نهدحا 5 اطاذعتو اهراذنا اذهو اًهاتم اذه

 ال نيالا يدنا يف اهىلا علطتع الو ىعسملا يف دهاز ريغ هنكل ايندلا يف دهزلا 1 ا
 ا عقعتملا قيرطلا غب ركلا هللا هحوأ ىعس امناو ساي الو رفظهيعس نع هفرصي ٍ

 ١ الاوهريخو هبرا كاذف هريغ هب عفتنا ناف هلعفي وهيتاي نم صحمويو هلمعي ام صلخيو
 ظ لفاغ ريغ كلذ عم وهو اًرسو احايترا هيلا دادزيو ارجا هللا دنع هب بسحي هناف

 ظ مهقزري نه مهل نا لوقي الف مانالا عنن نع هفرصي ال ماما نا الا ماما داعيم نع
 ىلا رظناف يسنقو يبط !دبا اذهو يسفنب لاغتشالا يلعف مهلثب و مهتوقيو ميلفكي 5

 ظ امه رام توافت ىلا رظناو ةدحاو ةنيط نرم اههو نيلجرلا نيذه نيب ام قرفلا
 مهنف مدا ينب يف قرفلاك ءايشالا نم ءيش يف قرف نم سبل هنا مرج ال ةدناعتملا

 | نم مهنمو نيبرقملا ةكئالملا نم برقيف ميشلا بيطو يلاعملا ىلا هسفن وعن نم



 ىو نيا ولا دي للا
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 / عوقو , مربع قوس متن الو كلذ ند 4/00 ردلا لواخل (ميرامو هريغ هللا
 | هذه نم وه فنئص يا ن نم فرعتل كسيلج ربتخت نا تدرا اذاف ههركي نب رسفلا

 ! ىنَكو اهركذب حرأ دق هتب أر ناف هللعو هلضفو نانا ةمعن هل ركذاف ةثلثاا فانصالا

 لل لا كلذ سن واكس بيك هعاز نار كوالا ملا نا رف هيد
 | نم وهف صعت١ا دق هتيار ناو يفاغاا فدصلا نه وهف دعسلا ضراوعو نامزلا ٌْ

 | رونا نذا يف طرقلاك هيف هلع يذلا وهو دحا ريخ يحي ال يذلا وهو تلاغلا |
 أ لهاجلا نم زرتخي كه زاراحالا بي يذلا وهو نايءثلا نطب ف ةموعتلاك وأ ْ

 قمحلا ناالا ملاعلا مالك ريثاتلا امناو دحا يف رثثري ال لهاجلا مالكن ال رثكا لب

 بح ىلع تبظاو اذاف هب نصح نم لك ةنج ريما لعفو هب مصتعم لك ةمصع
 تناوكيلع سانلا ىنحت اذا كيلع امو سانلا نم دحا رش شخت الف ريلغا لعفو قحلا

 ِإ ءاشي نم يدوي هللاو ديما هنمو و 0 هب ولوع هدحو هياعق هلا دنع يربي |

 ا

 | فارتحالاب ا اعاد ةارتفا تأ توعد هنآك هاما حدكي نم سانلا 7

 ظ أ ءادتالاو لاليتهالاو يالتخالاوباستكالاو حارتتالاو حارتجالاو ا رابمالاو
 !! افلص تف نأ ناني اهو راخدالاو راثئتسالاو رايتمالاو راثكتسالاو ءادتعالاو | ظ

 5 لبشنه ريغ قل جنس دنا نا وا منغم ال ثيح نم مخ وأ مرد ليصل

 142 لاتحمل تلق لع ا اذا لاملا بح ناف بسلاو موللاب سانلا هتهداب ظ

 ةبانوأ ذل لبق ةهملا كلت ذختا ةهج مابك داخا "انا انايع لخرلاو انأرك ن١
 ءاداو اب وتكم اضف 0 هيلععتراص دف اهنظ ٌةدئاف دحا نم دافتسا اذاو هلوعمو 2

 نظ هلما موي باخ اذاف هلاوحا نم لاح هنع هلخشي الو هلاب نه حربي ال ًابوسحم

 نياو لاملا نيا لاجرالاي لوقيو وكميو حيصيو وكشيو لوعيف هلجا هكردا دق نا
 ١ ناسحالاو فرعلا عاضو نامزلا دسف دف لاونلاب لئاسلا ىتلي ناك نه نءاو لامالا

 دع تتايرطو لمع[ الو لاسأ مويلاو لاعا ملو تيطعا املاط دقل ناوخالا تلقو

 ابيلع سانلاو ةبيحر ةعساو ضرالا هذه لذتبي نا نع رخلا هجو ناصو لذب

 نوئزرن مثو مرحا يل اف اًدحا م.نم ينيساوي نم دجا امو'أ ىدع اوصخي نأ نه 8

 هيلا ليختف ينواسباو ينواذخ مالعو ينولضف ءيش يابف نوقناقي مهو قفخا يل اهو

 تروكي ىتح ءادرالاب نوريدج مهناو ءادلا هل ءادعا امي مهنا هعمط سواسو

 سس. سلا تحسم صصص سس مس حسب حا و سم
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 .- ادهسسسللا

 نامزو 6-0 0 يلا |( روك ذم هع ىقبر و اثيمو اح دمحي يذلا ملاعلا وه

 ةيجس تركذ اكو هلاعفا دم نوحاتري 5 هلاوقا لقني سانلا كرت يذلا وهو
 / سانلا عبط نم ناف اهلاغما نم اًريثك هيلا اوبسنو اهب هوركذ ةسحتسم ةلخو ةنسح
 | مهنمو هريغأ افرع لضفو دح لك هرصعيف لئاضفلاو دماحناب فرع نه ىلا اوبسني نا ١

 | ريغتيو بذهتلا ضعب هب بذهتيف ةممذ تافص ضعب ىلع لوبجم وهو هملعتي نم |

 ضف

 000 فوقي ةرق نيتفاكتملا نيتوقلاك هرشو هلع مي ئتس نا هناشف ريغعلا ضعي 4

 | 11و تعسا] لها ةريسو نيللاصلا صصق نم هيام رك ذت اذا كلذو هرش لأ

 | هارق ام ىسنيف هبلق ىلع هلل سمطي ذا هلك ىلع هرش ىوقي ةرمو محب ءادتقالا رثوف أ
 دعو كحرخا 1 ودبت ميغلا رهش يف سعشلا لغك هلغمن ءاوه منا ا

 هنومذي مهضعب و حدملا لكهنوحدمي مهضعي هسرتف هفصو يف سادلا ريح ينلا يف ةلاخلا |
 وح 0 0 ةلخ نأ ا الا قدام نعالا نلف ف لكو مذا 0 ا

 | ةره همدق هب تاز ناسحالا ىلع لوبجم ننسحم نم 2ك خي سم ةريغك لالخ َ

 | قالخال ا ىلع ودو هلت مينمو تائيس هيلع نيتنعتملا نيعا يف اهكء ةانسح تراصف ا

 ظ عبطلايف ةدحر يارلا يف ًابارظضاو رشلا ىلا اعرتثو اشيط الا هب دادزي الف ةهسذلا ا
 1| لفك هلثأ مهيف نعطلا ىلع اًبفاهتو سانلا قوقح ىلع الواطتو ةلماعملا يف ةسارشو ١
 ىنكي ىتح ةرمسيو ةنمي اب ثبعت حابرلا لازت الف حايرلا فصاوعل ةضرعم ةدقوم ةععم ٠

 / رظنلا يغبني هنا الا حودمم عفان لكو عفان لع لك نا مث ةرملاب اهافطا اهيلا رظانلا ا

 عفنلا كاذ ”قبي مل هريغ نود هنن هي عقنيإ علا دضقي نم ناق مقانلا ىتم هن ل
 يردزي نا وه هفن عفن ىلع ناسنالا راصتقا ةيفيكو ماعلا حدلل اًبجوتسم صاخلا ١
 سوأاسو هيلا لوست ا سائلا لاوما لحتسي ناو هيلا لئاسملا عجرم ريصي ىتح هريغب ظ

 نكامالا يف مهبويع راهظاب مهددهتي ناو قحلا هجو ىلع اهوزرحي مل مهنا نم هسفن |

 دي ز ىلع ارم يرمغي و ورعب دي زيرغي ناو مهيلع ه-رتقي الكهوليني ىتح اهباتني ينلا
 هريغل ضرعتي نا كلذ نه حبقاو امهنه لكم ًازريف ايالبلاو ايازرلا امهب صبرتيو .أ
 ' هسفن عفنف ةدئاعب كلذ هيلع دعي مل ناو هقزر عطق يف ىعسبف اًقزر لاني هنا فرع اذا |

 عفن ال سلبا نال ةلاحم ال سيلبا لثم وهو هريغ رض راتعاب وه اغاو يقيقح ريغانه ظ

 حاتري يذلا لعجلا لثم وا مهب ةنامثلا الا تاقبوملا كللاجملا يف رشبلا عوتونم هلا
 ايقرتم ملاعلا لظي نا بيعلا لكب يعلا نمو بيطلا ةحئار نم فنايو راذقالا لم
 هس

1 



 6 ١ ترصو ةئس ةرشع سمخ نبا اناو سانلا "ئرقا تنك امعلا لها ىلع صل
 / نم الا مهنم اف العلا "يلع تلبقاو ءارمالا يل تنادف ةنس نيرشع نباااناو ينفاو
 ياو ترا يال حرف ينلاس وا ينزاجتسا وا ينالمتسا وا ينع ذخا
 ظ هلعفي مك يفناب عاش الو يسفنب بجحم ريغ ٍفاف كلذ عمو تبصاو تنسحا لكيو
 ' محا نانم فن1 الو سانلا ةسلاجم نمفكنتسا ال ينا ىرت الا. ءالعلا نم ريغك

 | امهيلع لوبجم يناف ريخل بحو مرك نع الا كلذ امو تناكب تك يا مهبعك مهل
 تقرفو تعمحو تقفتا املاط ايو اهريفاذحب ايندلا تكلل ىنغلانوبلطي نمم تنك وف ذا

 ااا قازرل ملق لم سرج ترمب تلو كلضفاو شرخماو تاما ١
 الفنا لوقا نا ىلايفرطضي كلذو سانلا عفنو قحلا يللا ببح اماو مهبئاعم راهظاو
 ل ءاوأو هلزع 5 هتنيظوب ريدج ريغ نالف ناو هشاعم عطق نِهف نيدلا ف ءاَرع

 هناسل عطق بجيف لطابلا ىلع وه ناكو قملا ىلع هيف تنك رما يف يلع ضرتعا اًالف
 لالضلل ةليسوو رشلاو ىذالل كرش هللث نا سانلا عيمج ودبي نا ىلا ارح لهو
 ١ 10 ف صيف هاذ>و هتتاهاو هلذرو هءاصقا الا كلذ دعب مهعسإ الف رتهلاو |

- 
1 

 هللاو هريغرضو هسفن عفن هملعب دصقي يذلاملاعلا لثم اذبف اروتبم اًرخاد !ًروحدم
 ظ 0 ءاذي نم يده

1 
 الو ع ليه دادزيف ةديم راقص ىلع لوبجي وهو ملعلا . نم اعلا نم ظ

 ' ةديقع ءافصو سفن ةهازنو عبط ةماقتساو فرصت نسحو قالخا ةئامدو اعروو

 ظ فانةثلا رهوجلا لثكهلغف دي طاسيناو ناسلو سلق ةفعو ةين ةمالسو ةدو» صالخاو

 مل ءاملا هيف عضو اذا فاص فوظن جاجز نم ءانا لغك وا سمشلا عاعش هلباق اذا

 مهنوؤش حالطا يف ايعام سانلا عفن ىلع البقم ائاد هارتف اًقيش هعبط نم ريغي

 | مهقرنتم فيلاتو مهثعش ملو مثرطاوخ نيكست يف هدهج ىصقا ًالذاب مهلاوحا ةينسنو

 | باوبا ىلع ددرألا همه نم سلو موفيعص دييباتو مهواغ داشراو مهني زح ةيلسلو

 ىتح زءلاو ةورثلا يوذ فاطعتسا الو مهتمدخ ةنيالمو مهباجحل عوضملاو ءارمالا

 نريعماسلا بجعي ىتح رداونلاو تايبالاب قدشتلا الو اًقزر وا ةفيظو منم لاني

 هم وذ هنأ هيف لاقي ىتح هينعي ال امل ضرعتلا الو هميلظعتو هماركا ىلع مبلمحيو ش

 |ذهف ىلاعت هللا هجول ريما لعف وهو ملعلا هيضتقي ام ةاعارم يف هلك همه امناو يعسو |[



 ل | ١

 ] | هلئاق هانع ا؟لوقلا مبغي 38 هدنعأةينما لجاف هرعو ليهيستو هجحن* حاضياو هدئاوف |
 و لا كيفن و كامشتملا كا هل ميركلا لثك هل همبف 5 هريغ هديفغي ناوأ ظ

 حرفي ءالعلا نم م يرككاف علا ةدافا يف نوكي تالذك لاما ةدافا يف نوكي اك مركلا ناف |
 ىصقا لعج اًئيش فلا وا ٌءيش نع باجا اذاو نيلئاسلا نم لمي الو بلاطلا لاوسل ظ
 ا 1017 لالا ولي والا ةنظم نوكت الا ىح اهكرصتو- .ةرابع عضوت يف هتيانعو همه
 جربت مهتافو دعب نيذلا 00 مهل سانلا ىلاعت هللا عفني نيذلا الأف ١

 * يرغب 7 مهعالكل ازي الف هلق تتاح لاح يف اوناكاك ةبلطلا ٠ نم نوريثك مهلع

 | للعلا ملعتي نم مهنمو سارغلا ا مدصاقمو مهيعاسم ةكرب لازت الو سانلا لع
 هيلع ررمغلاب دوعي هب رثاتسا كسلا عفنلا كلذ نا الا هريغ نود هسفن هب عفن ظ

 يف هذه ةلاطلاو هدهج لذبيف رخا : لع دحاول اًثوع.هب ريصيل ةلثم هقفلا لعتي 7
 هس اهقفني مارد ضعب بدكيل الا كاذ امو اقح لطابلاو الطاب قملا ريصي نا

 | سانلانويعيف ةباهملا هبسكي ثاثالاو شايرلا نم راثكالا نا معزي ذا هئاثاو هشاير
 ١ نرال ءاطعلا هل لزحاو هينيع يف مظع ىنغلا ةئييه ىلع ه ا الغم ميرغ هدصف اذاف

 راثكالل بس علا ذختا دق نوكيف نطابلا نود رهاظلا نوعارب بلاغلا يف سانلا
 ا ةلمع و ملعلا قي رخ رع لسن عشب بيس عبشتلاو رافكألاو عبشنلاو

 هلاوسب ىردزاو هيلع ظاعت عيش نع ةبلطلا دحا هلاس اذاو ءانغتسالاو بسكتلا
 | ثيبث نع باجا اذاف 0 يقلتو لاوسلا ءاقلايف ةلطلا مهف ةلق ن 00 ذخاو
 01 117 ملا اواثل ا؟ايواو ةريج لئاشلا ديزي يح تراذو لوقلا ف نبل
 ءالعلا لب همالك مهفي نم هرصع لها نم قبي مل هنا لاق هجولا اذه ىلع هدنع

 ذا سانلا عم ح يلعاهب ىلاعت هللا هللذف ةب زم كلتو هيناعم كاردأ نع رصقت ضيا |

 رت ا 0 اماهبا لقاب بتكي اف هترابع تسيلو مههناهذا نم ىلعا هلاوقا لعج
 ةقدو ملك راهظا فينصتلا نم نودصقي نيذلا نيفنصملا ن هريثك يف ُساف ءاد وهو

 " صعتما هتليضفو هلت ىلعدحا هنرضحيب حدم اذاو ةبلطلا ةدافا ال ١

 ١ اشيا ضءتعي لب معلا يف هل 10 قلخلاا 0 الف ضعتم

 هتماما ىلع تالف نا هل ليق اذاف ةيبنجالا تاغللا 0 ؛يث ملع ىلع هريغ 3

 نالف هل ليف اذاو نولاق وداليايناكيت اهفرعا ضيا اناو لاق ةينانويلا فرعي ةيب رعلاب

 0 ةقفرادق للاطتو كرات هللا نا إلا شوخ ردارب تشود لاق ةلسرانلا قرع
 تا االبَََُْجُ-"77-ك<

 ظ

 بيتس

10 



  ' 2ب6 ١

 ا وب وج

 لرم يبا 1 امك نيكيف نم هلع تذل ١ لع ةيزيا ا

 1 أم ىلع هيلا مد نالت رونلاو ساقي ال اج ضرالا نم راما
 | لالحلا تقو يف كلذو احضاو هنم لظملا ناكملا ىلع انه نم هدهاشن انا تح ةيسللا

 لو قفثلا نع م سول 4 ده هسذداسلاو هوايا ولان يل ع

 لا ولا كسلا رنا ياو خد ذا
 أ 80/10 زاك كيلا دانيل ؟ ني ةعيان] ضيلسلا يقلل, مئرفالا ا

 وحنا نه هسيف ام ىرت 0 و رمتلا ةرئاد متي هقيأر |

 يدامرلا رولا جضوتست 2 تدرا اذاو ٠ ىمشلا وص تحت كلذ دعب هارت يذلا |

 ريثشسملا مسقلا كنع بخت ثيحإ فقف ةديردلا هنروصب ههه 2 9” كيتو

 هدحو ضرالا رونب ريدتسملا مسقلا يتب و هوحنو رادج فرط ءارو لالا نم

 لالهلا بجاح نم هفسكي ام حوضولا مام يفدارتكناف ٠
 ريدقت يف !ًريثك نونلتخي سانلا نا ينو ةكمماالصفلا اذه اهب متن ةلثسم انهو

 | مهمورتملا دا نول دب اي مح'ا رادقمب همهوثي ن٠ مهنف رمقلا ةرئاد

 اًريغكةلشسم شو كاذ نيب مهنمو رتم فصن وحندرطق يذلا قبطلا رادقمهمهوتي نم '
 اطخنا لصفلعلو ٠ دحاو سايق ىلع ناقفني نينثا ىرت داكن ال ىتح اهيف رواحتي | 1

 زا اتا نم 207 ميم ديلا اههببفلو هوحن وا قرو ةعطق دخت نا كلذ يف

 هيسرجي ثيحب اصغ فرط بقثلا يف لخدي و رخا عصو» ن نه بثت مث ره # ىفصن ش
 رمل ا ىلا رظني و نيعلا قوم ددع اصعلا يفرط دحا عضوي كالذ دعبو اصعلا ىلع 3 |

 بقثلا عالضا عبرا رحقلا ةرئاد سا ىتح دحنو ةقرولا دو عبرملا بقثلا ن. ١

 عبرملا بقثلا نم هيلار اظن و ريدقسم رخآ ةيشوا* ني دخؤوي كلذ طيضنا اذاف ْ

 عالضاو هطيحم فص ساهي ىتح هنع دعبي وا هنم رظانلا ونديف رمتلا ىلاوظن امون ىلع

 عا هللاو هيلغ يذرر يذلا دعبلا ىلع نحصلا كالذ رطقب رمتلا ةرئاد نوكتف بقنا |

 ا
ْ 
 ا

 ا

 | اننضضشسارا هايس
 0 ظ
 ؟4بيب 5 لج ا

 "1 بسن اوجلا بحاضص سرأف يدنفا ىلرهح اإل 2 1

 عمج ىلع اصي رح !دبا هارتف هريغو هير# مقفل هيلا فهي ضر

 نس سسللللا جبس للا

 م اى د
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 وار ىلا هو ةدحاو ةطقت نم اهنع ا ىري امئاف ةيوركلا حوطسلا انماو
 ايو اهريغو ةيجاجزلاو ةيجاعلا تاركلا فيس ىرق اك رسمبلا 1

 أ ملي انه نمو ٠ *يش اهنم ىري الف ةهجلا كلت ريغ ىلا هيل ةمقاولا ةعشالا سكعنت !
 نع ةعشالا نكد اسرافج ارسال تكا دعا نيك ضراألا' نع ساكمنالا نل
 اللا همضوت قا لك رسال بخس هنخ ريدكلا قفاوي تادف اللام فيحو 23 لك |

 ١ ريل اوربلا ىلع هرورح يف هسفن رمتلا ةبقارم ساس دقو ٠ راانلا آو سمسا نأ

 إ
 إ

ْ 
/ 

[ 
| 

7 

ٍْ 
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 يردن وهو لع ن أ ىوري ىتح ايهنع ىكمالا رولا نم هيلع ىري اع ىالاعشلو |

 ' هنا كالذو ٠ ابفثك لبق ايلارتسوا ةراق دوجو ىلع كذب لدعسا روهشملا ياليلاع |

 ١ عضوملا ىلا هكلذ يف ىهنتلا الك هدجوف ينودجلا طيحللا قوف هروبع دنع لالهلا بقار |
 ! روعلا وهو ملظلا همرج رثا# ىلع هيسذلا فيعفلا رونلا ىوتي ةراقلا هذهل تماسملا

 , اضرا كالان# ترا كلذ نم نئبتف بيرق هر فخ أس لع والا نع هي ا نكستلا
 | نإ هجاود وعزملس نركب ام فالكم هيلا تع وتلا ساكمتا دعذا ايلباغ اذا ةداو

 | 1 نم عضولا كلذ ّْ

 | ديس هرم ينعي هلوح رودت ضرآلا ىري رمقلا ىلع فقاولا نأ ضرفي "3
 سعشلا ن2 ىرن اه 3 ل كال* نأ ضرفلا 8# _٠ر« ردا دقو ر

 و 3 3- ع 03000 اعلق 9 ٠ ريغ وعو انل 0

 مس سم

005 
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 بسس سس بح مح حلاو مس ةسسعا سس يسخن

 00 اوووي

 | رودي رعقلا نا ردقي هنا وهو رخا 3 ضرفلا اذهل نا ريالا سهلا : ظ
 | هروح ىلع كرب ال هنا ىنعي اهسفنل ةيزاؤ. ةيئاوتسالا هراطفاو ضرالا لوح
 | انفال ىلا ليخي كلذلو ءالولا ىلع هس ءازجا عيمجمم ضرالا لبقتسي وهف ةتبلا |

 ٠ ا لكلا نات عا ال معي دعصلإ رسل ضيا اذهو ٠ هلوح كرعتل ضرالا ن | هيلع |

 | اًعيع هنم ةلظقن ىل فئاولا نا اذه نم مزاي يذلاف اًدبا اًدحاو ارجو ضرالا |

 !| انني ام وا تملا يف وا قفالا ىلع ثناك هاوس ةظقنلا كلت نم ضرالا ىار

 | ىلع هكلف يس جرتي ام رادقمب الا هنم لقثنت اهاري الو ابعضوم هيلع ريغتي ال

 | ديعالا تل الواط هبتني داكي ال ةفيعض ةكرح يو هيلا ةراشالا تقبس ام
 ليوطلا نمزلا |

 | رمفلا نءكرت يقف زمقلا رطقفاعضا ةعبرا وحن نوكي ضرالا رطق نا يتب
- 

 م



 3. كف 1764 .رق «هردج ل هن يف" ا 7 لا ا 9 "لعيب

 1 م : 5 ةر ظبمأ 0-00 .

 للا
 دحاو اهني رظنملاف عيب رتلا يف اماو اًردب وه نوكي ام دنع قالا يف اهار 2 |

 رخالاو اًردب اههدحا ريصي نا ىلا اًبيثف اًبيش فالتخالا ىلا دوعيف هازواجي ىتح
 ْ قاحما يف

 ريدلا .ءاهب مامالل لوكدكلا بابك يف ءاج امانه هدايا كجشالا
 ضرالا رظنم فصو هناف ( 19651--"١ ٠١ ) ةرجبلل رشاعلا نرقلا لها نم ”يلماعلا

 لاق رصعلا اذه اع لك دس ال اع رمتلا نم

 « كلذكمتلاقصل هنع سكعني و هتفاثكل سعشلا ءوض لبقي رمتلا مزج نا ك6
 قمراكاب ءاملا ةطاحال اهتلاقصل اهنع سكحعني و اهتناثكل اهذض لبقث ضرالا
 | ضرالا نوكت رمقلا ىلع صخش شرا نذاف ٠ ةدحاو ّوركك اهعم هةروريصو
 | ةكرمنم اهنا هيلا ليخي ضرالا لوح رمقلاةكرحبو انيلا ةبسنلاب رمقلاك هيلا سايقلاب
 ان ناك اذا نكل رهش ةدم يف اهريغو ةيردبلاو ةيلالملا لاكشالا دهاشيو هلوح
 ' لخاد هرصب ةعشا عوقول 02 نا را نك اذاو قاحم هل ناك ردب

 | سعشاب ءاملاو ضرالا نم رينتسملا ىلع اهعوقو نم اهايا هعنمو ضرالا لظ طورخم
 ' عوقوأ نوح هل ناكف ودك انل ناكاذاو ( سعشلا ىلع اهعوقو نم باوصلاو اذك)

 (ال هفوخ 00 0 هفتمو رمقلا طورخم لهاد شا
 / ريثك ثكم فوك ١ نكي و ويك اثم م ردقب هل ١ هب دتعي تكي اذ نك

 | هنع سكني الف ساي ضرالا هجو ضعب نال ٠ فوسحلا 0 ردقب هنوكل

 اذهو ٠ *!. ٠ ضرالا هجو ىلع ىري وحلا رمتلا هجو ىلع ىري امكف يواستلاب رونلا

 / يا ليت ى ع ركفلا نيعي عاضوالا هذه ضعب روصت نكل لاحم ناك ناو ضرفلا
 هأ « ةلوهبسإ ةدارا عضو

 ا هنا الا باوصلا ةلكاش هرثك! يف باصا دقو نسحلا ةياغ يف مالك وهو

 ْ نال عقاولا فالخ وهو ءاملاب اطاخح اهرثكأ نوك ضرالا ىلع رونلا ساكعنا ةلع
 | هفالخيو هلتا الا سكعتي الف هيف رسكتيو ءاملا ذفني هتعش شا مظعم لب رونلا نم اًرطش
 أ سكمتي هيفابو هب دقعي ال يذلا «يشلا الا رونلا نم اهيف بيغي ال هناف ضرالا
 آ| هيوتسا | مكتسلا نع رونلا سكع كيس ربتعت امنا فن ذا انه ةلاقصلا رثا الو. هتلمحب
 50 ءالل ريظي ال ثيح اللغم ةكربلاو س أكلا هجوو ةارلا فاك

 0 طخ هاجتال اهبماكعنا طخ ةقفاوم طرشب كالذو ةدحاو ةهج ىلا اهلك ةعشالا
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 الفرك
 .٠ ب 2 0 00000 1 1 ص صم يي عدس ا ع ممل

 نع ةبارغ لقث ال ىرخا بهاذم كانهو . ةفافش ”ماسجا بكاوكلا نا معزي نم لوق |

 لحم ال ام“ رصعلا كلذ ةفسلف دعاوق ىلع اهونبي و سدحملاب اهيف :رولوقي اوناك هذه |

 ظ 0 ١ ةمظعملا كوالا دهاش يذلا وهو مييعصلاو . عضوم ا اذه يف هيف ةضافالل ظ

 | وهو كلذ نوكي ام رثك او هطئاسبو هداهو ىلع هلابج هيقلت يذلا لظلا نول هضعب |

 ظ رخالا ضعبلاو اًرحخ* رئئنيح هيلع سمشال عاعش عوقول اههيلا امو نيعيبرتلا دحا يف |
 هم اماو ٠ رثادلا قلحلا اياقبو لاءرلاو ةبرتالا نم :هلابج للخت امو هي راحص نول

 هلابج لظ نوكي نيحو سمعشلا ةلباقم انل هجاوملا هحتص هيف نوكي يذلا ردبلا ناوا

// 
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 ةبرتالا كلت نول هنا يف مالك الف اهبسفنا لابجلا كالت متن انع ان وجحم |

 5 هنم انلبقتسي يذلا نا الا لما ىلع يورك هنا انل رهاظلاف رمقلا لكش اما ْ

 رهظي اك دبا ةدحاو ةهج ضرالا ىلا هجوي وه ذا رخالا_:رود هيمهنص دحا وه |

 000115 ىرجالا ةيملا امأو ٠ هرخا ىلإ ربشلا لوا نم ةعشو موحم ةبفارع كلذ

 لعب ال كاذلو اهنايب عضوم اذه سيل بابسال اهفارطا نر. رزنلا ءيشلا اهنم ىري
 أ كلذ ةلعو اولاق * رظنلا طخ تماسملا هرطق رعي ال يلاتلابو ةيحانلا كلت نموا
 رودي يذلا ردقلا ين الا سقت ىلع نارودلا نم هآيا اهتعئاممو هإ] ضرالا بذج َةوَق ْ

 رهشلا يف ةرم اهم ةيفاضا ةرود هسفن لوح هل نوكتف ضرالا لوح هيهجو دحا هب |
 | هنم امرتا وهو يرتد راققا دحا يؤثر دق هنا ىلع ضرالا ._لوح هنرود ماك دنع |

 ىلا هجوي ال ضيا وهو ةضيبلا ةئيبب هبشا وهف رايسلا ىلع ٌئاقلا رطقلا نم اليطةسم |

 00 0 ىف كداب نوكيو اكللذك انرق نوكي نأ دس رينف | لحاو ايجواالا رايسلا |
 ضرالا ىلا هملخا ةقخ

 ةرورضلاب مزن سمشلا لوح اهعم روديو ضرالا لوح رودي رمتلا ناكاملو

 هنيكور هيف انل تأت الف قاحملا ناوا وهو قيما نبا ننس ةراثا رمعلا نكن لإ

 ضرااا نوكتو ضرالا ىلا ملظملا هجولاو سممتلا ىلا هنم رينتملا هجولا نوكي ذا

 هعوقوأ ريدت لا هححكس لك ىرن رتئنيحو ردبلا ثراوا وهو 1 ١' نيب و هنمي "ةرآت

 نم دحاو دعب ىلع نيبذاحتم رمقلاو ضرالا نوكت ةراتو ٠سعتلالابقتسا يف
 ظ رخالا فصنلا عوقول أانيلا هنم هجوملا حطسلا فصن ىرخنف عيب رثلا ناوا وهو سهلا

 لع ىظاذ فققو واف لاكشالا هذهب الكشتم رمتلا ىرن اننا اكو ةءاضفلا ةهج يف
 ظ ف رمقلا 20 دنع اردب اهاري يا كلذك ضرالا ىار انل هجاوملا رمتلا حس ْ

 ظ
 ظ

 جعتخا



 ١ نارتنا نم هل فتبدأ 8 د 1 ن* هيلع ودي اج لاكالاو د يف 0

 . مالملا 0 ل وهو نوأ 4 7 ءارو ل ماهرالا ؛ :التنا] . م
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 أ كلذو 5 فنالاو ل نانيعلا هيف ناسنالا هجو ةقلخ ىلع هاري هنا هيلاوح

 1 ب لايخا ىلا 4ض:م ردابشي ثيحب هرحو ىلع رسل دا بلا يا وح نم مس لرقم اع

 ْ ' ةكارملا ميفلا مطق معي اناحا ليخخ ام دح ىلع كلذ يف وهف ةبرغلا ةئيملا هذه |

 المو لاك شالا فالعخا نما نشرت ا اهريغو اولاو ةوماقألا تاكد

 رمتلا يف رظنملا اذهو ٠ سممشلا ءوض نم اهيلع عقي ام بنج يف لالظلا نم اهللختب

 ' ىلا باقناو كلذ دعب لام اذاف لاوزلا غلب ىتحا قرشملا نم" هعواط نيل نرسل

 | هيعارذ لم دقو هيقاس ىلع مات لجر 5 رود ىلا لاحمساو هرظن 00 برغملا ةبح

 اذاف ةدرخلا نيملا رظن يف نوكي امنا كلذ لك نا الا امي عفادي هناك مامالا ىلا

 رثا هل ىتيب ملو هتلمج كاذ خستنا فيعض راظنمب وأو هيلا رظن

 | انمويل اهتلكاش ىلع يق كو ىلو لا مال ليلضت بسد ل 3 و اله نا من

 ْ هرعأ كبس اونلمخ دقو مهنم ثحبلا لهأاو العلل ةريح لح ناك دقف ةماعلا ند اذه

 | نم مهنف . ءارقلل ةبكفت اهضعب درون بهاذم ىلع هتيها» يف اوقرتفاو اي
 هحو ةئيه ىلع قولا وه ذا هعتاخو معلا لكشا نع نع ”يشان كلذ نأ 0102

 00 ل اقل 0 ا و داما

 ةارملاك ليقص مرج رمتلا نا 00 نم ضرالا ع يل

 داوسلا هنا مريع لاقو ٠ . مهبهذم ن 7 ْثت 0 ىلع س مسا[ وضل 00 ليلدب

 را يم هله مني 0 1 فصنلا يأ هئم 2 هجولا يف نئاكلا

 تس هم م همس هع يرو سس

 يلا 1 كلذ ىلع لدن لازت 0 ا خلا نك 0
 كو

 ماق هيفف اًردب مويلاكلذ يف 0 قفا اذاف ةيجنرفالا مالا رثكا دنع
 ةحالفلا لها دنع ايس الو اذه | انمو ىلا قاب دئاقعلا هده. ةمركذ امم ريثكو ٠ ّةداعسلا



 اوصلا سافنالا جالتخاب ءاوملا جوت
 ن* رهظن : ءاربغلا هحو ىلع اقرةركم ءاضفلا ءاما ف احياس فيعضلا هرون لسرف
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 ةبيه4سفنب تطاحاو ٠ ةلزعلا ةّم>و ةقوفتتممي>ف فنواخماو شهدلا نيب أهيف فقو دتو '

 هسفن كيس ركذلا تجاهو ٠ اهتاجانا عرفتف هردص يف ناجشالا تقعبناو . ةدحولا |

 الو ٠ تار الو داغ كاانه 0 ا اظطحو دل تدك ١

 0001 ةقر امد ىلزار ينال .نويدقحلا ةدبع املاط ىلا .«تادابعلا تيقوت فا

 | لاعالاو لاوحالايف عافك ن ناك دقف ةلا ىلعو عطق ا همسسو عرزلاو سرفغلا

 لد ١ , 2

 الو ٠ ناويح اهيف يشمي ال ٠ ءاوحلا يف ةصخاشلا ممتلاو هارعلا يف ةطسبنملا داهولا هتحم

 هرعاشم 12 كلا مققو» دولا كلذ دهم ماما لماتملا يفتوق» نايا هأن معبأ
 ةةلالطا وا ةيلاخ لهاجم ضرالا .مهلوح امليختن دوجولا نع لزعبتهسفن موت ىتح

 اهمدا١ هسفن روصتو :٠ فئانتو لاغدا يجف .تقلخ موب اهناك ضرالا ليخم لب ةيلاب

 2 سب ص م مو ص عوج عموم ميو وع يموح لج حس

 ل

 : 5 ٠ ءانؤلا ملاعب ىاحللا هيلا بيح ام رطاوخا نم لع دراوتو اهتارايت 5 صاعق

 "0 لاو يقف + ءاقلا يفةغرلا هلآ تراتف ةعيبطلا لاح ند ئري اما ءاوهتنا
 ليخي اميرف هساربن ةءشا نم هيلا ىلدت ام قلمتوا هسار قوف لاما ماعلا اذه ىلا

 اماوقاو ٠ هقئاد اًرانأو ةتهاذ !روضقو ءانع نتلادمو ءايل قبادح كلانه نا

 0 دباج نوك الا لعب وأ تك امو ٠ يتم بصخ يف نوعتري و ميعن يف نوحرمي

 ىلع ”ةاومح بدي ا ىف ثباط ١ 6 حداص الورمغأ توص ا

 | الو ”باحت رشننيإ 2 ةوسل 0 وست الو 0 | الو داو م و ءارعأ

 نم ”ملاعو ا "لل ككلانط اب هل 2 2 رمد أم قر رك الو . باض

 | دقو بكانملا اهلمحت مل ناو ضرالا لوح اهب ف 3 ةردح لإ رب رهدلا ملاوع

 2 ا ا ا 8

١ 

 هدزع مالا ب تقو«و نامزالا سايقمو 0 ْْ د لا ا كح لب الل

 دقات - نرم خيراوتلاو لاه ل سك رو روسو محا 5 0 كم
0 

 م

 هكح ىلع لزني يذلا مامالاو تالماعملا يف هيلا مري يذلا لجحسلا كف روهدلا

- 

 ْ هلزن م هئاقب ٠ نم اودهاشو قطانلا ةممه نه بر رق 0 هتروص ىف اول أو لقاعلا

 حالصو ٠ ع انثلاو لالتعالاو ءاقثلاو د 2ك اهتكلا ف جملا هل نكف دلادلا ةلؤخم مدع

 دو دي يس ب عوج د جوج ١ مل ا تيممسحمل - 00
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 داهولا قوف جوسي كنف يف لقتشا اذا ٠ موجنلا ملاع يف رظالا ىري ام

 جاربالا طختف ٠ مامالا ىلا هتيجو يف ”نجم هنيدحر هد ارو < 1 ْ

 ردبلا ىلا لالملا نم هلكشاب ريظو ١الاقثنا نورظانلا هل سجي ال فقاو هنأكو

 همهوتنو ٠ هدبع مداقن ا ا لا ديق ناكف ٠ الاله دوعب ىتح

 اليقم ضرالا نم ملاوعلا ىندا هنا ىلع ٠ هدعب ينو وهو اهنم لايما ديق ىلع

 ىلا اهتيط قيفرو ٠ دامسلا يف ضرالا ةروص وهف ٠ اليثت نيبرتاو البح اهب ”نهقلعاو
 ٠ ءاضقلا:ماكحا نم امل دصرأ ايف اهتخب كي رشو ءاضفلا زاوجا يق يردت ال كيحأ
 ذنم اهنع هتعفد دقو ٠٠ هبارتا انود تباشو هبأمش ابلبق ىضقن ناو أهديلو 2

 | تذخاف املايجب نوكي نا الا اهيلع زع مث ٠ هبايا يف عمطم ال ثيح ىلا رفهلاصف | ٠

 فاعضا اهعم عطقيو٠ طاينلا عطقم اًطوح نم رودي ادبا وهف٠ هبايسنا قي رط هيلع ظ

 طاوشالا نم عطقث ام

 ا

  7١لالجلاو ةهبالا ةياو. لامججاو قئوزلا لاثم وه لب ٠ تمزهناف قفالا نم زرب اذا |
 ءالطلا سويح ا ٠ ءامسلا ضرع يف هرم كالا ٠ أ لقتتي لبثاف

 راصبالا هيلا تممسف
 تفرصناو .ارابكاو اًباجعا

٠ 
 ةزع ىني وحلا ريسي

 ءاليخو
5 

 هب تعسلاو ٠ احايتراو ًطاشن سوفنلا هل تقلضناو ٠ اراشدتساو اجابةبا هوجولا هيلا

 ' نوزحلا هب الو هبببح - ا هيلا الخو احارشناو أطاسنا رودصلا

 رفاسملاهذختاو . هدهسم يف هريعم ناكف ديسملا ىلا ىواو هبيسنو هميم نم البل

 لثم نوطاعتي برشلا هيلا سلجو هدهج ةقثمو هرفس فراغع نع هب 0 ًاقيفر

 دقو ٠ هلظب نارتتسي و هرونب نارصبتسي ناقشاعتملا هئازاب رياستو يف سعال

 | عام فطلا 1 ميدنلا ةفالسب ءاملا داحتا ادحتا ىتح ٠ ميسنلا جس 0 لات

 هناو ٠ تاقوالا مم كاش نأ فعالا لج اف رشب فحتلا ام نيلا يف رصبب |

 0 ةرودك ةبىلحت م راهنلا رادكال يلا |

 نول

 لبالب و رددلا سجاوه ريثم» اجلا كرو ةدعولا قمتم وها لي ١١ ظ

 الا قبي ملو تاكرحلا تدكسو ٠ تاوضالا تعكس دفو هلل يف علط اذا ٠ نآبجلا |
/ 

3 

 ا

 -- هدهععلا مم وم ممل ههه دم 2 هال ل د ا حو و احح
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 راكفالا انفراعم رينتو راطقالا انعئانص
 ةوق ترراص فيكو نيثملا نع قيضت فولالافولا تعسو يتلا ذالبلا كلل اف |
 اةسخو ةلذ مدح حمو مما

 راصبالات يمس ما بولقلا تدسف ما ءامسلا اهيلعتبضغ ما ضرالا تبلقنا له 14
 . ٠ هئانبا يف ناءزلا ةنس هذه ما ١

 عيبرلاو هردب علطي ليالاوهسعت ءيضن رابنلا وهف نامزلا ىلع بتع الو ٠ الك ا
 اهيشغ رئاصإلا يف ا هراطماب عرازملا يوري ءامشلاو هراهزاب ضرالا نيزي |

 ' لاول ةكرح اهنع تيحدحاف قيلقتلا يف ةمضغلا ىوعدو تاداعلا يف لاوكلا منو
 ةينيه انرئامضو ةريغلا لءهاوع مهتكرحو نوفقاو نحنو سانلا راسف برغلا دالب 2

 نوكسلا ىلع |
 | رومالا قئاقح واجيو رئاصبلا نع ماهوالا فوج كتهت ةريغ يذب انل نم ظ
 انيلع هانج ام ذي:نف ةمصعلا ءاعدا يف انأطخو لاككلا داقتعا يف انعفن ىرتف راصبالل ||
 رصق لراف داهتجالا لئاسوب ةمعنلل برقتنو فلصلاو هيتلا بابسا نم فلسلا ا

 نع يقرشلا تومي نا نه لقا الف ءانهلا ةجردو ةمعنلا ةياغ ىلا لوصولا نع رمعلا |
 ركذي رئاو ركشيا و ١

 ”رلاخ كلذف لضف نع تام نمو تيم كلذف لذ .يف شاع نفث
 در لا اسال تحودت © ةريعب تاك تيسلاب تحيا نو

 نادلا تاق ىرهاو  رمألا) هللا دناق

 لقع تره لكك اجتو .. هلها  ليجلا لتقف
 لاكلاو علا ةيطن هين فوقولا م لق

 ريق
 يجزايلا مههربا ويلا اهيئشنمل نايبلا ةلجم نع 0

 . لزاز هراشن روثك دلاو
 يضرالا كلفلا ةتكلو ٠ مومثلا ىلع ةيواهسلا مارجالا ىعبا سعشلا دعب وه
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 الاشسل اه. د 0

0 
 حج يي” -
 دق اَنابلا اهنوبسحي عضارملا عومد نوقلتي لافطاو ةفافلا لئابح يف تعقو ماراو عوجلا |

 ناسنالا ةناءا دوعتو ناس>الا برغلا فلا
 تغلب دقف ني ربنلا نيب اءو بلح يف ةعاجلا ربخ نم انءاج ام همارك ىلع 0 ظ

 نفطو رودخلا ءارو نمنجرخو روتسلا نكته ءاسنلا نا ءايهشلا لها نم ةجاحلا

 تويبلا اومزاف عوجلا مماوضالاجر تقلا نسل نالرارم تالول تاه ةعلقلاب

 تانا هنع نعجرف همال عفدت الو ع ابن نع يتغت ال دوعوب ”نييلا يملاولا جرخن

 ىلع ءالوه ٠ ضقناف ةنحلا لاوز نم 8 ةنتفلا ىلع لاجرلا نعبي قاوسالاب نفطتو

 هنوبهتني ال زبخلا نومهتلي نارثالا
 ' ةراتلا ةعدتلا ندملا نهم نيربلا نيبذما ياسو ني درا كي رحال

 دثم هانعع“ اه لثم ىلع اهفارطاب تاوملا لصتا لب دحلا اذه دنع ةدشلا اهب فقث

 فنروصغلا فارطا تلكأ ىتح اكريماو دنملا ضعب يف ةعاجلا رارخا نم نيماع

 راجتالا لوصاو

 الاخ كنا بوصل ندى عايض يلا ايرصل نكم نام

 نين-هلا رجا هللا عوضي الو نيباصملا ةدعاسم ىلع اهلها لبقيف ةرهازلا
 3 نا ءاجر ىلع سيراب دئارج ضعب يف تبغيل ذئماع لصفلا اذه جرت دنو » ْ

 « لاخلا هذه لثم يف 4: دوعت اه ىلع ةناعالل ناةيكألا حتفت «

 - يس خس

 ع
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 سم جس سم سس سم معمم مم اص يم مح

 3 ان هل

 تناك ٠ <انفو برع اهعسوأو امو «اهس اهافصاو ءاوهو ةب رت عاقتبلا نسحا ائدالب

 نوجاتحي امام وحرس ةيهافرلاو ةمهالا يوذ نم نيبالاا لقث فاس ايف

 را را رتاوتو بورحلا يلاوت عم كاذو هب نورجت ام مهنع لضفي و ١

 يف اناث هيلع لد يسفر املا تيا هوكي تبا ناكبا د.
 لها انك ٠ رقفلاو روجلا اهتبثا ةعانق ءافلحو ءادعالا هب رقا مادقا باب راو بعانملا

 ا

 ظ
 ظ
 ا
| 
 ا
 ا

1 
| 
 ١

| 
 ١

 رهعتو 4 انعئاضب نيزؤت نيسفانم ريغ ٌةورثلا بأب راو نيضراعم ريغ ةوطل ظ



 كل

 ٠ مهنيعا يف اهلاح ناوئغو٠ سأاثيلا دنع ةمالا ةروص مهف فئاظ ولأ نم دا رقم0

 ؛ املاجرر عسوا نم اوقتني نا يغبني مث نمو ٠ اهفرشو اهضرع ةامحو اهقوقح ءالكوو |
 ا مهتناو هر ممالءاو ٠ ةؤرم ممدشاو <«افوو ةناما مهخمراو ةح مهغلباو لع

 | فرشت الو قحلا ىلا تارمغلا ضوخي نم لكن م ؟ردص مبحراو ٠ اًنانج مهاوقاو

 ١ الثم موقي نملك يف فاصوالا هذه طارتشا ىلع مالا تقفتا دقو ٠ عم ىلع هسفن

 أ مهيب نك نوكت اهيلثم رايتخا يف ةطخلا هذه عبتت ال ةءا ياو ٠ ام بصنم يف ةمال |
 | وفوحت مل اذاو كالهال ةضرع هقوقح لمجحيو هيعسب هدجن ناكرا ضوقي و ٠ هددب هتيب |

 ظ قحلا قبع ىلع ةداحلا ةيدملا عض ةءزلل كف ةعبجو 0ك لجرلا يف طورشلا هذه | ظ

 , فعضو ءافولا مدععم ةعي رشلا ليحو نوناقلاب علا هيف عمتجي نا لثملا لاوحا عشباو |

 مالسلاو ٌمْيش نا اولصفف ليصفتلا ل 34 تامحا دقو ٠ ةئامالا |

 ب0 هلل

 ظ ضعب ىلا ىو ءالباأ ضعب

 ظ « قمعسا كب ٍبيدال »
 ٌ ( 188٠١ ماع يلح ةعاجم يف اهب:5 )

 ظ اموسج الا اكس لع دجن الف ءانعضرالا ت.نتف الب غامسلا رطقق ىتح لظلاوه

| 
0 

 قو تحن دالي يف قرت ًايولقو ةيواخ رايد يف ةبواض ١

 0 لوزتو ملا لطيتو رادقالا ىنفتو راطخالا عيضت ىتح لهجلا وهو

 ظ سُدرالا ضفخنلو لهاجلا يلوتسيو لماما يلعتسيو مهفلا سرديو مس موا
 ْ ىرت يتحو سفنالا ضبقنتو

 ظ منغ انك هع ا ىعرتا "٠٠ اما: انقرش يف 3

5 
| 

 ظ
 معلا ه هرفظب ىربب دكو هسأب نيح زخلا نش ظ

 ادجيو لاههالا هعاضا امزع كلانه دشناو 4 الا ةيفاعلا دهاعملا 0 عوب رلاب فق |

 | لضفلاو هينبوزعلا كباو ماعلا يف مولا انك ماما يف راب ] ةيقب الا ليخلا ءافخا ٠
 روصعلا بخ ءارو نم مهتاوصا عمست ىتحو روبقلا ىلع سآلا تبني ىتح هب وذو |

 دصقاو ةحنانلا حوش ينكشال عفن الف ةحدافلا بوطحلا هتاه يف * ءاكبلاو دشنلا عد لب '
 0 ايمع د لا احلل ةناجالا انف لأب ةعبا عناصمو ةمعنلا عباوم اني
 دج ولا

 تهاوي سس



0 
 لاب

 ناو الا ٠ ةعب رشلا مو ةكلملا ودع هناب نوناقلا ماكحا هيلع تحاصو 8 هتكلم ٍْ

 هماكحا كيس عبتيو هناطلس ةدارا مزتلي نا هل يغبني 5 سانلا هعضو ثوح علاو |

 ( ةعب رش هيضتقل ا الا محي ال ثيحب عادلاو هيوقلا نع الاخ اءارتا هتكلمم ةعب يش
 دقف ةطخلا هلله نع 2 ناو هريغف تازخوو هنادحو ةلذاعم نم صليل ةكلملا ا

 فتييناوق هاجت هءارو ةريبك ال يذلا مثالا وه كلذو ةكلملا دهع ناخو ةعذلا ثكن |
 ةيهطالا ةعيرشلا ماكحا هاجت لب كلاملا ظ

 ' نادوقعم فارمعلا مدقثو يناسنالا عمتجملا ةحار نا لوقف اذ ررقث اذاو

 ٠ ةموكلا وهو رهاظلا عزاولا يفاثلاو نيدلا وهو نطابلا عزاولا امهدحا نيظفاحب

 ' نم هدجن ام لك دن:سي هيلاو٠ هللا دابع نم ريثك ىلع دئاس وبف نطابلا عزاولا ْ

 نه ىذض يف لتعا دق هنكلو٠ نيمالا ةروصب هسفن مل روصي نا دهتحي نم دنع

 دلو 0 مل نيذلا معلا ءايعدا رودص نع لحرتو ٠ اوددرت ةهبشلا مل تضرع اذا

 ١ محترودص ْق ن* داع ههكوش 20 ةلاسملا هلله 5 باوصلا نع مهنم دعبا

 لملف اندمفو .هتوطس :تفعضي انشا ىتف هللا قو ىودتلا لوقا دارا

 فارطايف هرض رمثتنا دلقف ٠ هتمقن يف نيدرفنملاب نحن اف اًريص نكلو ٠ هتلع ران ىلع

 حييحص رخالاو ليلع هيف نيعزاولا دحا نمز يفباّذا نحنف رومحملا |

 لصوتب الو كاذ رصبي ام رصبي ال هتعيبط لصا يف وه ميلا عزاولا اذهو ظ
 بئاغلانيب ام ناتشو ٠ ةيفملا عئاقولاو ب رسلا ثداوحلا نم هتفرعم ىلا لصوتي 1٠ ىلا ظ

 , ذايعلاو مهل قبب ا ارم هع هينا فيك فص لا انزالم نا كك 0 دهداشلاو

 نطاب عزاو هللا
 نبدو هيدبهي ٍ هل نم ىلا ةمالا روما ملت وه امنا ءادلا اذمل جالع عقئاو

 ةنايللا نع عدتري نيدلاب و قحلا ىلع علطي معلابف هيمحي
 ناك ام لفاب ةمالا يشم ركذا نا "يلع بترت انه ىلا مالكلا يب َرِغا دق ذاو ظ

 نو اوبتي و ٠ اهبصانم نودلقتي نرذلا مم يلع ىفخي الو ةمالا ولثمم لوقاف مالكلا نم ظ

 نكد اهتلك ريزعتو اهلاصم جي ورأب نوبلاطي و ٠ اهنوؤش يف مهلا عجري و اهزكارم
 بصانملا فرش نم مهسبلت ام ءافك كلذ ٠ ماظنلا هجو نمو عوشلا قيرط ىلع

 سس سم ١ سم



 كلاملاو ممالا يلذمم 2

 4 قوما يروم يدتفا ديعسأ »

 م5 هس تقلا )

 ا 11 كل] ١ قاوطاو ففيحا ةققاوم يف ةغالاب نوزانملا اهيا كلا هلا دحأ

 نلزاتل دهشملا اذه لثم يف بطخ يل تقبس دق لوقا مث ٠ ناتهبلاو نيملا ةوطسب

 | نكي مل امم ةعاسلا كيفاوم يا اهو ٠ ناهنبلا نم ساسالا ةلزنم مويلا اذه ةبطخ نم

 | نمو ميد شو ٠ اهربخم عوري و اهرظنم كلوهي ٌةروض متيعال زربم نابسحلا يف
 كا الآ ةهنأل ثءارت ام اهنكل ةلئاه ةفا ةروص كلن. اهنورت ال منا بجعلا

 ظ اهدارفا نيب ربادعلاو عطاقتلا في ناك هيكل راو اهناننا نتالس نم مئاخلا

 ظ اةوفل الو عوتلا نع كذب ودعت ال رصانتلاب لذاختلاو لاصولاب ةيعطقلا تلدبو

 | عفن ام ىلع لابقالا يف دحاولا لجرلا ةروص مالارئاسأ اهروصت ىتح ماظنلا دودح

 ' اهرحدي ام ةافاحو ةورثلاو معلا باوبا ابهوجو يف حتفي ام مازتلاو رضي اع رابدالاو

 ٍ ظ رقفلاو لهجلا يوابم ىلا
 ا ا

 1 ابع“اب قزرلا ثويغ مهيلع يحهتو كلاملاو مماالا دج نودتري نم ةروص كلت

 د مالكلا نولهسسل و اهتمارك ىلع رطاخملا موج ددع نوّودب و اهنووش ينالت نع نولقافتي مث
 | هرادقم تيعا نا لجتاو هرك ذا نا يبتسسا امب اهنوعيبي مو: اهقح ىلع مهصرح يف

 | هب عاب امم لقا لب قيدصلا كلذ فسوي هب طابسالا تعاب امم لقا ناك امبرف
 اوركف وأو كيلا تال مهتاماقم نع اوبحم ام اولقع وأ مهنا عم دك ردك وسع

 ظ كلاملاو مالا كلت بكانم ّط الا ةهاجولاو زعلا بصانم ىلا اوعفترا اه مهنا اونيبتل

 ١ نرا ام هجوب مهل اًزئاج ناكأف هيلا مهئاتنا ةمعنب الا اهيف مدق مهل ترقتسا الو

 اا فارملا يدعي ال. ري نكلو مهئاقثرا ةلع اواهذب و ميغافترا' يبس اوين
 لثم هتاروصت يف هلثم دوعيف فلصلا هقئالخ ىلع نيريو زعلا 4 هذخاتو ةمعنلا

 ةريح يف طروتو ةللش يف طبخت نم
 ريظ فاصنالل بلقو ٠ عرشلا ىاجو ٠ قحلا عطاف دقف هنأش اذه ناك نف

 "يم ةعيدع ب ا كا نايحو 0-0 ةوادعب هلاح ناسل يدانو هلقع نم اربت لب هموق نم ًأربتو نجلا



 الداو
 مسمار و س ا

 حغلاصلاو ٠ داسفلا يف حلملاو ٠ داعتب الا نم برتقملاو ٠ دئاوعلا يف يملاوملاو ٠ دئادشلا
 ءاضتلا عور ف نيعملاو ٠ ءاضتنالا ىدل فعسملاو ٠ بويعلا 2 حئاسلاو . بونذلا ف

 بالقنا لك يف خمارلاو بارطضا لك ىلع تباثلاو

 امي رو هقبعص تلطب لطب ىتم ضرغل بحصي نه وهو يضرغلا بحاصلا مهنمو
 ةعاذاب و٠١ رارضالاب هبحاص ىلع دئريف ٠ لريند ءادو - نيم ودع ىلا للقثا

 ٠ ميا باثيف ٠ لويسم باح لك قزميو : لودسم رتس لك كتهيل ٠ رارسالا
 ْ ٠ هةمحقنو ةنيغذ ىلع :سلقدو هيلفو ٠ ةنعلو ةرارع |<وامع 4 نكي قع“ مديو حدقي'و

 ظ رادب رادبو ٠ راذح راذخ

 دام 0 «نراكج الق ”داقاسكتي ذض 0 كودع

 نارشلا و؟ مامطلا م قوكي . اوت (سرج اننا لل
 كلذ وليف ٠ ضارعا بقع رهوج ماقو ٠ ضارغا لاوز ”ةفلا تب؛ءا امئرو

 ' لفغي و٠ تابنلا مدعلا بلقلا بلقني نا ىلا ةديمح ةفادع ادنتو ٠ ةديدج ةبص

 ْ تانسلا ريثكلا دولا ْ

 1 جضانلاو ٠ نسالملاو ةىراطملاو ٠ نهادملاو قلملا دجوي ضارغالا باحصا نمو ٠

 عفنلاب مهملاو رشلا مدق ىلع ريخلاب يكاساو ليلاضألاب يدااو ٠ ليطابالاب ظ

 ظ كتبي الو ٠ نوخي الو يني ال نم وهو طيسبلا بحاصلا مهئمو ١ رمفلا ممه ىلع 1

 ' ٠لفحي الو سعاقتي الف ٠ ضفري الو لبقي الو ٠ ضغبب الو بحي الو ٠ نوصي الو
 الف ٠ ثداوملا ىقبط ثداحتيو ٠ ثغاوبلا بسح هجوقيو لسكني الو طشني الو 1

 ظ لو دقو
| 

ْ 

0 
 ِإ

 ا

| 

١ 

 ضرغو ٠ ايالبلاو بئاصملا ةضرغ يف ةووحلا نا ىلع ٠ مال الاو مو.هلاو٠ ماقسالاو

 0 نع ابللخت ام ادع اذه ٠ ناكرالا نم اهيف امو ٠ ناسنالا ةوييح كاهف

 ] يف معنلا لوصحو ٠ لالا مدع يف ةذللا ذوجو نوكي داكب ىنح ٠ ايازرلاو بعاتملا

 ثتارذملاب



 : اندَهي

 ' لك ةكلام هتاذ كري هللا ملو ٠ ءاسنس ىلا كنس نءو ٠ ءانغ لد
 || ًدرغمو ٠هورذلا كلت يف ائاح هركف رئاط نوكي اهفو ٠ ايندلا ةفاك ناظلسو ءايشالا

 || بييخيف ٠ ناك ثيح ىلا هب عجريو نالطبلا قشاب هيلع ضقني ٠ هورثلا كيناهب .

 ايكو ٠ لما هاج ٠ لما بهذ امكف ٠ ىلامالا مسرع هنود قلغنيو ٠ لايخ لك هنع.
 | ماهوالابو ٠ ناسنالا شيعي لامالابو ٠ لجو رهدلا زعو ٠ 522 هبيخس تنغ ٠

 ظ وهف لمالا اما ٠ تالوقم لومام لكىلعو ٠ تالومام نس لكلو ناهذالا يت
 | موي هانغو قاعإلا دنع :هتوالدم ناثدحلاو نازحالا يف هتيزعتو ٠ ناسنالا ةيلست
 ا ' هيا دع ديوب ٠ ةيئاوبم قعتو ء يس ف هنوبكو ٠ رسعلا يف هرهنيو : قالفألا ١

 َ لزالا تي ىفالا لالا

 ا ةاوصلا

 أ هر كت ةارما هل ذخما هدحو ناسننالا شيعي نا نسل سفن نك ْ

 أ بيطاو' باحتضاللا ريخ ةارملاف ٠ لاعبلا يفابمدختس و * لايعلا يف اهمدخيف ٠ هدفرو ١
 أ رشلا ار ء (باضستاب ال[ رورسلا ضب وان الا ةايللا يلق الو بابحالا إ

 أأ لام تناك اذان ٠ ةيدبالا ةايللا تدي يف ةقيفرلاو ٠ ةيعيبطلا ةايحلا ميوقن ذا

 | "ينعم اكلم كردون اعواد نا اباعبل ةمعو املهال ةرفن تناك ا

 ٌْ تاحلاطال اًرّئسو لابلبلا يف ةحارو ٠لالقالا يف ىنغو اهينبل اًبيدأتو ٠ اهيوذل |
 , ةلزازو اهاجرل ةمتثو ٠ اهلهال ةلذ رب اعل ةريولا لاك ادد ٠ تاملاصلل اًمثكو
 | امغو ٠ ءانغلا يف اًررقفو ٠ اهينبل ةراعو اهموذل اكشو . اهرادمل اًءزعزو ٠ اهرادل

 أ الاقتناو ٠ قل ع رذموا ا بلاشمو ةميمو ٠ بئاعلل ةييضفو ءانملا يف | ٍ

 زاغلاب يجاحنو ليملا زامراب يجانت يهف ٠ سند ىلا ةليذر نهو سمن ىلا ةلحو نم

 | ىللزغي ظحلل ةعداخم تعجر ٠ تشهف تدبو ٠ تشهجاف تشاج ام اذا ىتح ٠ لهالا
 ا

 1 كبش دمي” روضصعمو" :ةكارش بصني ” ضوفخف ٠ ازوشن كيحي بلقب ةنداختو ٠ ازومر |

 ٠ قراملاو يغاللاو قراطلاو يغابلل الأ نابحالا ثبخاو ٠ باحصالا كش نوكم

 .ةدشلا يف ىم أيل ٠ باوطضالاب عولولاو . بانصالا ىلا ليما ناسنالا 3 نسف
 و يف رارقلاو ٠ دارفنألا ىلع ثوبللا عيطخسي ال هنا ىلع ٠ ةدحولا يف سن

7 

 يف يفاوملا وهف هترادن ةدشل دجوي ال داكي اذهو "يفولا بحاصلا باحالا نم
 مسممسلا



000 000 
 مكهوسسسسرس٠سا ل | هيي ديس هبت-لبي

 ' بوجو لاقتنالا كلذ هل تبا ٠ ةيبدالا ىلا ةيعيبطلا نمو ٠ .ةيسنآلا ىلا ةيشح نا 8
 ٠ لكاي ال لمعي نارثؤي ال نف ٠ لماعتلا ىلع يح ةعامجلا هتدانو ٠,لاعالا
 / لكت ادءاجلا كراعي بهذف ٠ هتفرح يف صوخلاو ٠ هتنهم يف طبخلا ىلا ”لك عفدناف
 | وجاني و ٠ عطقنمليلع لكت اقالعلا سراي و .٠ فيفخ لكئانصلا رشاببو : 0
 00 عرتخم قيقد لك تادوجوملا يصقشسيو ٠ عدتبم ليلك لك ئاضبلاب
 *ئاط ” كف طابتخالا جل يف لكلا قرغو ا كلس يس عيبا طرخنا

 ضعبلاو ٠ للكلا كش ضعبلا ىراف ٠ شعلا قافا عطقيل ٠ شيطلا ةححا ؛ىلع

 7 ”نيعاف ٠ بصولا نم عجفتي كاذو 0 اذهو ٠ للملا بدني

 5 هيلعو بدجلا متل نولحمتل نوعرازلاو ٠ رسيلا نم كحضت هاوفاو رسعلا
 ٠ بلطلا نورظنتسي نوعناصلاو نوب وطقيو هب نوطبتْيذ بصخلا حسب نوحبجأ وا

 1 ٠"عئالطلا نوبقريو عئاضبلا نورشحي نورجاتلاو بغسلا نومذي وأ عبشلا نودمحي .
 لا ٠.رئاودلا كالفا :رودصريو ٠ قودنصلا يف نوقرغي د ٠ قوسلا يف نوموعي وأ

 أ ةرغثلا مهمهس بصي ملو ٠ ةرفحلا مهتنساتأطخا ف ٠ رتافدلا علاوط نودصتري و

 للملا
 || ٠ هلاخشاب هسر تع ةالغعشمو ٠ هلاعاب هسفن نع ايهال ناسنالا نكي اننب و

 | اذه 0 لمح لك دنع هردص يف سوسوي و ٠ للملا ناطيش همهدي

 ١ لاصرلاو ربحا ةيس هريصو ١ وصلا فو قوتلا يف هيدتودني شن
 || اهيحو : همايخ ناكلح ناياو ٠ هماما حبر لح لحر اهياف ٠ لاحرتلاو لحلا يف هقيفرو

 اكيد ش كارملا قالو ٠ .تاذللا ف اذا للا نيل لا ء 00

 1 لامالا وباو 7 ٠
0 1 

 0 ٠ لجولا ةدهو ىف انامل 3 لقت تح الاب ام نركب ذاو

 ةرح نم لقت ةقرخ ىلا 900 هالو يف بري وا

 59 ْغ

 » >> ا لاا 200

 سس ع سس

 كت #

 ىرخا ىلا رعي نمو ٠ ىربك ىلا ىرغص نم يتثوي م ٠ ل
2 

 0 يع »11101 ممل يل

13 220 
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 ًاتنوباوصلاو 0 0 ميشللا ينتغاو ٠ لغش 1 0
 وه لهجلا نا 0 . ريمالا لجر و 6 سار جوتنو , باعملاو اطخلا

 ودع“ حرفلا بحاص لهاجلا م الف كلذ 2 لهانملا 2 همطعو ٠ لهاجلا ة ةهبمدصم

 هد. مسي ٠ بلقلا يلاخ ٠ بللا حاترم , لاملا قئار ٠ لابلا نك اس ٠ حرتلا
 ماه هارتق ٠ لاحلاب الا ل لاحلاب الا ايل ٠ سما لكيف هقبقيو ٠ ر مدلا
 قلتعحاساو هنع تادعب وأو تثنارملا عقو:» : لامالا يداو 5 5 راضو ٠ لاومالاب

 فيسلا دإقث اي رو ٠ ضباق الا حعفتسإو ضعغابلا بحتسو ٠ هنم ترغن وأو بصانملا

 ناهملا وهو 0 سلطو نايجلا وهو

 ادب ةعب 8 اهناكراو احلا

 لءالاو ةبوصلاو ىلاملاو لمعلا : يبثو
 « ًاضيأ هل »

 1 هنم ثعبنت لصاو ٠ ةيعيبطلا ن ناوكألا ماظن ةنعإ دل ةدصم ةايحلا

 تايمانلا 0 اهمئارشو اهسماون تادناجلا ظفت هب ذا ٠ .ةيوضءلا تانئاكلا
 او ومنلاو ٠ ةيوامسلا مارجالل لدابتلاو لقانتلا وهف اهعئابطو اهيصاخا

 ةعيبطلا كاردالاو راعشالاو ٠ ةيناويللا قئالخلل لاقتنالاو.سحلاو .٠ ةيل الا ناوك ال
 اهعضبتسإو ٠ ةيبتجالا تاطيحلا عم ةفالعلا يف كرجلا لخدي ةويحلابف ٠ ةيناسنالا

 ةقثملا عت راعشالا رادقبو ٠ ةقثلا عسل كاردالا ردقبف ٠ ةيويحلا هضارغا

 كلت لاقثال لماح منعا 0 راعشالاو كاردالا لك ًاعماج ناسنالا ناك املو

 لح غلب ام اذا ئئح * هيذل امدع هدوجوو ٠ هم هنا ا اذكهو ٠ ٠ راثالا

 ءانب اما٠ ماهوالا شارف ىلع ٠ مالحالا ثغض يس رم ةالايخ هتاذ ىار ٠ مارصنالا

 لمالاو ةبحصلاو ٠ للملاو لمعلا هو ٠ 8 | 0 "ا امنا ١٠ ناسنالا ةويح

 لمعلا
 نم ناسنالا لقتنا الف ٠ هتلكاش ىلع لمت لكلو هتلحار ثحل لمعي لك

 :.:>: 5: يل نديكتتتتع

 "1 1011-10 رح وا ا ب ب تمس شل لس ا 6؟ه؟6 ل

 خم ب ب
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 - -مسيششنلا

 ا لجتو٠ رارسالا فشكتو ٠ راصبالارصبتو ٠ راكقالا رشتنت هب . يردن
 ْ تافصلا نسحت هدسحبو اياونلا وفصتو ٠ ايادعلا وعسنو٠ رئامغلا زربتو ٠ رئارسلا

 | ةوق ٠ ىنشي ال يذلا لاملاو ٠ ينفي ال يذلا زنكلا وهو ٠ تاوذلا لكت هلاكبو

 ربكلاو ٠ اًريقح ناكولو لالجلا زاح هزاح نف ٠ ريقفلارخذ ٠ رينصلا دنس ٠ ريبكلا
 ولو ةوطسلاو ٠ اًريسا ناكولو قتعلاو ٠ اًريقف ناكولو ةورلاو ٠ اًريغض ناكولو ٌْ

 فراكرولو ةضصلاو . ةالهلذ ناكولو زعلاو ٠ اًقيِثك ناكولو فاطللاو ٠ اًقيعض ناك |
 ناسنالا قرا هيف ٠ ”اليخد ناكولو لوخدلاو ةليذر ناكوأو لوبقلاو ٠ ةليلع

 ٠تعسلا تاريخلاو ٠ تادوجوملا دوجاو ٠ تانئاكلا منعا يصاو . ضو للتو ٠ حجنو ١

 ةقادللو - تفيش كلاملاو - تلح ةايللو ٠ تلغ سوفلاو ٠ .تيبشا راسا ١
 «ترثدنا راطخالاو ٠ ترشقنا رجاتملاو ٠ تت ةحالفلاو : ثمح عئانصلاو تديسن

 بئاونلاو ٠ تيلغ تاف الاو ٠ تنعو تعاط تايصاعلاو ٠ تندو تعضخ ةعمبطلاو

 ماكحالاو ٠ تلمجتو توهلص ةسايسلاو . تعاذ لماعملاو ٠ تعاش تالباعملاو :تبلس

  ناسنالا لامج الا للا اف ٠ راوج روجيل الو ٠ رادم لظلل دعي ملو ٠ تلكتو تلدع
 ناهذالا لاكو

 ولخي الف كلذ انيبو ٠ ملاوعلا مالا يف هل ةيزعتو ٠ ملاعلل ةتباث ةذل وهف للعلا اما
 ٠ لاحلا قلف ٠ لابلا لبلبتم حربي ال ملاعلا نا ىلع ٠ دقعلا يف ثفنلاو دكنلا نم

 همونف ٠ هراكذا تع الو ٠ هراكفا عجشت الو ٠ هبلق نكسي الو 8 ٠
1 : 
 ٠ مومح هرورسمو ٠ ٠ بصنو داهجو ٠ بصوو بعت هتحارو ٠ قلق هنيكستو ٠ قرأ |

 حشلللا

 ظ
 ظ

 ملال

 هتربتعا اذاف ٠ بيذاكا حراسمو ٠ بيذاعت حراطم ايندلا ىريف ٠ موجو ركض و ا

 تاكرحب ًابعي الو ٠ ءايشالا لكب لفحي ال هنال ٠ اهركني تفرع اذاو ٠ اهربتعي ال |!
 ناسحالاو ٠ لاقثا لاومالاو .٠ بضاغم بصانلاو ' براكم هددع بنارملاف -.ءايحالا

 ْ لاقو ليق
 ٠ هتيارو هتمالعو ٠ هتماعدو شحوتلا ةدعاقو ٠ هتفاو معلا مدع وول لهجلا اما

 ةكعوو ٠ رئاسلا ةرثع لهجلاف ٠ للا لهجلاب راض شحوو . لعلاب الا ناسذا ناسنالا امو
 لح انياو ٠ عماسلا ممو قطانلا سرغو ٠ عئاضلا هيو ٠ رظانلا :اعو ٠ رئاحلا

 حداوص تتكحسو ٠ راعلا ضهنو ٠ راغلا طققسو حنابقلا تازنو ٠ حنالملا تلح

 ٠ لوبقملاو مولعملا سار سكنو ٠ رصحلاو ”يعلا حراوج تقطنو . ركفلاو نطغلا |
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 رم يا سرر سس

 أ قزاملا عناصلاو ننفتملا عرازلاو بي رالا بيدالاو ريطخلا للاعلاو ري رسلا ناكلار ا

 7 يذلا رمثلا يو ةغبصلا ةقداصو ةعبتلا ةصلخم نطولاو ةلودلا ةهداخ ف لب
 فالسلا هب رختفيل فلخلا

 ِ دالبلا يثرت ليبس يف داهتجالاو دجال رداينلفرش هنا دق لاو رضجدف تقولاف

 | يف لب ٠ مالسلاو ةفلالاو دكلا يف دالبلا ةايح نا انرظن اما ةبرقلا قرع اندباكولو
 حانج دمي امم ةراخيو ةعانصو ةعارز نم نارمعلا بابسا صخا نيسحتب ءانتعالا |

 تادادعتسالاو ةيلقعلا ىوقلا نم انخم دق هلل دمحاو نحنو شاعملا يف ةطسبلاو ةعسلا |
 ارا لل ىلا راثكلا اذدسب قم فلختل لاوجالا نيسحت ةذاي 5 نم انتكمي أم ةيبدالا |

 | وسلا تهرع دقق مالسو نما ضب رم الا ايش هسار لعتشملا عملا اننانبل امو“ ركبها
 ملو مايالا روركو ماوعالا رمم ىلع هتددهت ثلا رطاخلا ءازا ابصتنم يقتب ذا ها

 هلاح ناسلب لوقي تبثو اهرحد لب سار لاو ءالا ماظعل نحي ظ

 ٍلدنملا فرعهيفو صرمثلا يلد ةوبصيددع دعبو بيشملا عمل
 | ناهالا مل ًاضاهتنتسا لب ديدنتلا ليبس ىلع سبل اهقر انددو ةحل هذه

 رماح ةلاحلا راجنا دادزت ىتح يقرتلاو ةورْثلاب طولا ىلع دوعب ام ءارو مههعسو
 / نانرلا رفصالا نم ةرطنقملا ريطانقلاب انيضارا ىلع قفدتت امويغ بلجتف انو اراهزا |

 0 ]1 ظ (دجو دج نمو )|

 0 عل ظ

٠ 

 إ

0 
ْ 

 » ظ « يباحلا شار ساشرمأ

 ظ باوصلاو ءاطخلا نيب زييقلا كلم ؟ 0 باستكألا ىلع اعوبطم لقعلا ناك

  0ةينهذلا تاكرملا ي عاود هيلا ٠ ةيندبلا هوا تعاونو ٠ ا مزاوللاو

 اهبدوي و ةيقطنلا اهلئالد لدجيو اهبذهيو هتاروصت بتري نا ٠ ثحبي ناو 0
 أهيصقتسي و تادوجوملا ١ اهيصقي وا هيلا اهياديف ٠ هل باط ام مدختس يت>

 رسو ٠ رضو ثيخ ام درطي و ٠ هناي ويح ىلع دماوإ+اب نيعتسيف ٠ ىلع تايداملاب و

 ٠ دوجوملان ه دجوملاو٠ عودصملا ن «مئاضلاو قولذملا ٠ ا فرعي ناو٠ هتايحور | ا

 ' سوفللا هنايز ر رملاف ٠ مهفلا ماقو»٠ معلا اشن دف اذكهو ٠ دولوملا نم دلاولا رك 1
 خشيم سيل

 ب ب بمس
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 هي ذأ لقب ا كب
 أ شاعتنا هبقعف اصملا تش لب اليوط همدق تبنت مل طاطخنالا كلذ 3

 | ماجنلا ةبلح يف قابسلاو داهتجالاو دجلا دعاس نع ريعشتلاب قيفوتلا ةايحو حورالا
 85 ةورث فيعم نادجوو ٠ دالبلل مثفم هج اهئارو نه ييبلا ةجيرتنأ) تري ةكرجلا

 داتيلا فيلا نقلا

 اد اكو كو رثذو ىخو لذو زع نيب لايجالاو نوتسلا ترخت ازكهو
 1 ةككلا .ساطبسف نيعب هتمرت نأ يحي يذلا رخاطا اننرتب لحذف :رئااكل |

 306 ةقيقلل اًراهظا ينطولا ليملا نع اًهْن< نيب راضو ضارغالا ن.ذبان دادسلاو
 كلذ ءارو نم قحلاو

 ةرونو» مولعلا بايسا هلئاواب تناك رضاحلا اننرق نا لوقن نا نسحلا نم سبل

 1 مارقأ ضعت 0 اك ناو ) نكملاب لب فوطقلا ةيناد فراملاوواعأو
 0 لوطب ممل 0 سنانت ابتك اوفلاو هيف اونو قبسلا لصخ اوزروحاو مملاب
 000 د1 ناك أ وأ محم نبت الث يضم نه مث ( لقعلا ةفاصحو ةحيرقلا ءاكذو |

 بيطلا "اهريهازا فرعو رطعلا اهجيرا هلباق اذا ىتح نانبلو ةيروس ءاجرا رطعي

 )م مولعلا سارا تعرش مث نمو امهئاحملا لك يف هبانطا أبراض اهابر يف عترف افلا
 ظ : اًميدف اًقيش وفت

 | مالعاترشمت او كات ءاكيب هه تعحتناو قرابملا ةياحب مالقالا ةنعا تقلطاف

 ةيبارو ةكا لك ىلع نونفلا
 تمظتناو بداو ملع نلاط لكل تفذو زاكيا زان تاني نسكلا تعدل

 بي دجاو ًاعيبر في رخلا راصف لضفلا قتادح ترهزاو نايقعلا دئالقب نامجا دوقع

 حالفلا ىرشب كلت .انيرع

 اهروط.٠ يط نءءانثلا رطاع ةرشان دوجولا ملاع ىلا ءافخلا ملاع نم دئارألا تبهف

 ءاجرلا حو طونقأا نفد دق اهف حالفلا ىلع يح ح ةفتاهو دالبلا ةرشبم |

 هوذح وذ هوان قلت رق لاوحا نع كئبني يذلا ماعلا يوي ملا خي راعلا يشن

 بادهاب 0 بحيام ىلا كدشريو لالخلا ندحو بناجلا نيلب عبطتلاب
 0 ةروربملا رثاملاو ةريطخلا يعاسملاو ةليمخا قالخالاو ةليلجلا دئاوفلا نم هدرب

 : كنحلا يمايسلاو يساطنلا بوبطلاو بردملا رجاعلاو غل رعاشلاو تملا نيالا

 ه5

 < هل



0 
 0 م م متل رس يع يع
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 أ دكلا باح _:رم ءارثلا لويس مهيلع تقفدت ىتح مداهتجاو مهيعس بالود ةكرح
 أ عيه اب رشو اواكأف. ((رط ةيوتا هام مهتانعا تعلتاف زعلا 0 ةدعءاو دبللاو

 ىلا ةبثوو ةماوث ندع 0 ةهو ٌةدقر ناّدض هرواعتي نامزلا ىأر 2

 | هللا ءاش نا

 0 ىلا لاح نم تلقتنا ع مدقلا اهدجم لب ةيرشبلا دهم يوم اندالب هذبف 0
 , طسوتملا رجا فايرا تناك٠ ناو ٍن.ا لك يف ضفلاو عفرلا لماوع اهتعزانت 48

 إ
 |[ نسنو رابنلا ةعئار يف نعت "| راهتشا مثرما رهتذا كد ,.ذلا نييقينيفلاب ةعآ موب

 ا

: 

 روغل روستو مبتعنمو مدن روصعلا كلت فاظعا ت ا ىتح نيقفاخلا يف ف مهتيص

 لمانالاب بنوع ثلاو م٠ ءالا مهلا تراسل ميجع و مهتزعل 2 ندملا

 مانغ نيعمو مهتضرف تناك ديعلا كلذ يف: تيضلا ةعئاذلا ندملا ما روص هذه

 نا اجر مبع ءاخالا يخاوا ةدشل بوصو خ لك نه ةرطاقنملا مالا لاحر طمحو

 ةميظعلا حابرالا مهورطاشيو هيغل مئانصلا موبلسي |

 يذلا ناوجرالا غبصو ٠ ةعراقلا مدقلا اهيف ملو جاجزلا ةعنص اوعدتبا مث لبق ظ

 هلجراب :اهسودي فملس نم ناك لا نداعملا ايابخ ىلع اورثع ن.ذلا مم لب هريظن ز 1

 عيسوتل اًرظنو ٠ بلا ام عايلا يغاضت ايغاضتممدي تاذ قيضنم ىلكشلا نينا ان || ١
 اوقفط لب ردقلا كلذ دنع مهمزع نانع اوكي مل رومملا راطقا يف مهتراجت قاطن ظ

 مهيراوج ترخو رافتلا او :ادو راطقالا يف اولفلختف مدالب ر ع يف نداعملا نءنونحيي ْ

 ٍقلابجو اهو نيب لا>رتلا اصع اوقلا ىتح رخ 3 هلا بابع يف ( نفسلا) تآش 3

 ظ

 0 | اق

 ظ ظ
 ا /

ْ 

 أ

| 
 ٠

 اوبلقنا هودعا 5 اودعا ذاو٠ اربت بارا 2 نوح رز غسإ اودخاو ةديدع ولا و ا

 ع نورد ديب الإ اوناك ا ذكهو ةرهاز لام أو ةرفاو مانغب نوميلا رئاطلا ىلع نبيعحار

 ١ ووطن اوأزف اذا ىجتح لجاعلا ريخلاو ةماعلا ةحارلا م بلتساف ريقنتلاو بيقنعلا ع 2

 نايعا روشه ضعللاو راصبالا ن ..ت 00 اهضعب يتلا ةب 4 أ راثالا ان اوفاخ ىرثلا

 مهاب لوقت اهناك ّْ

 راث الا 2 اندعب اورظناف اندلع ل انراثا كل

 اندجو مدع نه مهفالخا لاوحا نع تل نع رع للف ةولخت انوطخ 51 9

 ىيبعنلاو ءارضلاب ءارسلا تادبتو اهبانذا ةداعسلا مهتلوذ نجلا رهظ مل 3 0 رهذدلا

 نا ىلع نايع دهاش الا اذ امو ىسؤبلاب |

 ٠-لا نيرا
, 

 ا ع سس سس تت تاع مصمم دع عسب سس مح سمس هسا

 12 هيل 1٠ج 2 دفع لكم عم دج دج هاشم . مد تقول جا سطحه نت نب عك تمس موا عم ص دع عدم
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 | دحيام لكيف لب طقف ةقفنلا يف سيل هلمعةسي مم عسسل

 هلوقب انرعاش هللا مدد اًرضم هنم لالقالا وا هيف طارفالا |

 رقاهد ساك يف بص ءا"  اًفازج ةبهاذ للملا لوضف ظ
 ضيا هلوتو

 هرألا قوف نه رقفا هناف ىنغلا يوذ نمريطقتلاب شاع نم
 ناش وذ عوضوملا ناف ردقلا اذه دنع لقلا ناتع كسغ نإ نالا اب ؤادتو

 تايبالا هذلهب نيمتتخ هبابع يف ضوحلا نع ةريصف ةردقملا ديو

 ارزن هاقلت اه فرست الو 2لخبو ريذبت نيب طسوت
 ارفو فارسمالاب نمي مل اذا ٍنيح دعب يسْي رزنلا نافذ

 ارسعرسسيلا كيري ريتقتو لخي ايندلا يف رفولا ناو
 اردقو ةبنرم ماوقالا ىدل ايي دات كلا يفددكد

 اريجو انمي الإ قار 0 ل يضع سال ا
 ارض كيذوت ةوالح برف ,لادتعا اذ رمال كيف كو

 ا نه أمو 1 هايحا لخاب سس ف

 ا

 داهتحالاو دكلا يف

, 5 3 

 ١851 ةئس ءارغلا نان ةديرج يف تجردا ةلاقم

 ىلع مدا ىثشمو ٠ ءارضحلا ةبقلا تب رض ذنم ملاعلا لاوحا يف رظنلا معنا نم

 ام عم ةديدعلا اهتانواتب نوكلا ىلعترم يفللا ةيلاخلا رودعلا اي رقتسم "٠ ءاربغلا طاس |
 | رامدلاب ةرم مههلع تن فق ينلا ءامدلا ةقاراو :قئاوبلاو تواكلا نم مدا نب ددهت |

 ديغر مهتبل.- و مهجن تاماف فاظش ىلا رفرت نم ملاح بالقتاب ىرخاو راثدلاو

 قالطاو مهنراع ةلاقاب هنو "و نوهعي ةقثمللا زم ماو لك يف اوجحإ ىف :- شيبلا |

 ثرادو ةداعسا ةيصان ركل عيفرلا دبا حرص م ىلا طولا ذقن نم مهحارر
 - ل د حت 2ص حالا

 م احمببسا

 غض ااا م ابا ااا ااا ايار تت شفة ااا بدع د ئه باتشمما بتال
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 ىة ذو ةدئافلل ةدايز هنأ انضرغ نم رعسلاو كلذ اندروأ

 سل قيرفلا نال ءالخيلا 0 ف نومذ اوناك/ الا ظ

 ةايخب ْ
 "لف قلخ هيف يبلو يدي. ٠ .:هلما ' تل" تالللب : لجو
 ٌُفرصب ال جحا ينباجاف ا عج 0 ماردلا عج

 ممدحا لوق كلذ نمو

 زال ءانن أب قيضي .اًربا ٠ .تشتحاو: كل تتبنا كراد ناول
 لعفت ل هضيق 0 طبل 5 كريعتد فسوي كاتاو

 ركنا نع لح ليطلب فاد ا بهذي ا كالذ' ريغ ىلا

 هنبال ىصاط نبا ةيصو نه هنم ةذب كيلاف مبعث "يف داصتقالا نع مالكلا اماو

 ايوا انما صخا الو اعفن نيبا * ”يش سياف اياك روءالا يف دادتتالاب كيلعو » لاق

 دئاق قيفوتلاو قيفوتلا لعل الد دشرلاو دشرلا ىلا ةيعاد دصتلاو هنم ةلضف عمجا

 ! الك كانو يف هرثاو ١2٠ داصتقالاب ةيداظا نتنلاو نيدلا ماوقد ةداعسلا ىلا

 رظناف « كتماعو كتداخ حلسنو كتردقم ديزتو كروما متل هب دتقاو هتأف
 نماي ىتح هتداج ىلع ريسلاو هعايتاب ريكدلا هنبا ىلع ددشو داصقتالا دئاوفب بنطا

 راذعلا

 0 ردت ىلع هلمحيو لبسلا نم ناسنالل دبي امل ءارطا لككب ريدج داصتقالاو ظ

 داجاو يبنتملا بيطلا وبا لاق هباب نم هيلا لوخدلاو حا |
 ىدنلا عضوم يف فيلا عن تا ا لالا 0 ىدنلا عضوف

 ةضي را ضاير يف هزنتي و ءاّرسلا ياحب يف ناسنالا عتريو ةعسلا رزا دشي هيف
 هبلجي يذلا ءايعلا رقفلا ءاد هب 8 الو ةقافلا دي هاعن سمت الف ءاخرلا. ةعسلا :رم '

 فارسالا وا ريغقتلا
 ءايشالا لكربتخي كارو عارقو لماكلقعب دجو ناساالا نا مالكلا ىراصتو

 معطلا ةئيدرلا ءايشالا هقوذ جمب كف هع شرب اوه اهو هيلع لقي هناوغراشاف

 هرظاون عيطتست الو ةننم مئاورلا « طا نيف الي ةيوقلا تاوضألا ام همر
 ظ فارساللاو ريتقتلا يرما هلقعب ربدتب نا ع 0 ةيمسأ| ءايشالاب قادحالا

 ظ



 ل ل

 ردحا ىلا اهدبب رقثفي مل ادضتقم دافتسا ايف ناك نه

 نيرعلا دبع قئلاو مركلا رابخا نم قرط 5 كب ناللا الل نأ نان

 نم طعا : لوقي ناك ييدربلا يحي نا ءامركلا رابخا نع برعلا بتك يف هاج
 ال كلعنم ناف ةربدم يو اهنم طعاو اثيش اهنم كصتتني ال كلذ ناف ةلبقم شو أيندلا

 هللا لم دود دن لوقب و كلذ( ىف بح تي لهسنب نسما ناكف اًييش اهنم كيلع قبي

 دلاخ نب ىحي نب دمع هي ءارعشلا دحا هلاق ام كلذ نمو ٠ ايندلاب هنعاو مركلا ىلع |
 مركلاب فضوي ناكو |
 رشم لذب اع اتلدبت مارا يلام دوجلاو ىدنلاتلاس ١1

 ردمم يحي نباب انبصا الاقف مدهم ىسءا دجلا نكر لاب امو

 ردهشم لك ةي هيدنع اهك دقو !:ةتوعا دعب ايه الهف تلقف
 ردغ هي هولتن مث مويةفاسه ودقفب كيسرعن يك انقا الاقف

 فرظتسملا بحاص هاور ام ءالخيلاو لخيلا نع ملوق نم رخ ٠ الاثم كيلع درسنلو

 تا

 ىوعسا الف ىزيطب صاف هوراشاف 2 ُك اورئشا ءدالوال ءالزلا نم لجر لاق

 اًدحا يطعا ام لاقف هةمرت هدالوا نويعو ةمضع الا هدي يف ”قبي مل ىتح هعيمج هلك |
 انك ١ دفصي ند نع ىتح ةمظعلا هذه كتم

 اليقم اهيف رذلا عدا ال ىتح اهصماو تبا اي امشعشمأ : 0 هذلو لاق

 اهبحاصب تسل لاق
 نيماعل ما يف ماعل دحا يردي ال ىتح اهسحلاو تبااي ايكولا : طسوالا لاق
 انت وا
 أفس اهغساو اهقدا مث اهصما تبا اي : رغصالا لاقف
 (مزحو ةفرعم هللا كداز كل ينو اهبحاص تنا لاق

 ةنذؤملا راعشالا نودشانتيو هب نورختني اوناك اذإف مركلا برعلا باد ناك
 ' تالف ) لاقيف نالا ىلا مركذ لزي ملو ةكماربلا مبريغ نم هب رهتشا نممو هركذب
 تاح برعلا نم هب نيروهشملا نمو ٠ هب لخيب الو ممردلا لذبي م يا ( سرب
 ' همركب تبرض دقو مركلا ىلع اًعوبطم ناك هنا ىلع لدت ةديدع ثداوح وح هلو يفاطلا
 ' اننا ا ىع نالا مرات اد ءاصقتسال ل لح ال ' مريغ رثكو 0 نه دوجا لاةيف لافنألا

 ل دس تكتل 2 0ظذ“101اااااغااعل
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 ب - جي رم يي

 ؛ جاردا هباعتا بهذت هرمآ لبي و داصتقالا ِق رظني و .اينقلا 0 ة حالفلا نم هيلع ١

 ١ حايرلا

 لوخدلاىلا رطضا مايا هدرب بادهاب ثيشني ذدخا دقناسنالا نا يل حوأي م 0

 أ مايا, ةياححس هيلع تراك امم رثكا جرخ ىلا كلذب هجايتحال ةراضحلاو ةيندملا يف |
 اولرألا نا 'ناف رضملاو ودلا نيب ةلباقملا ن* نإلا روظي م ةوادبلا يف يف لاوط |

 مهارتف اهاوسو ةهمح طاللا نم رزنلا ىلعو ةءتمالاو نين ا نه للملا اء نورصتتقم ْ

 | نوك ايف ةمشاملا ةياعر ىلع نوهوقي 3 مهتشلع» ىلع مايقلل امنع رم ١ نوطاعتي 0.

 أ ىلا نورامدي مهنال كئاوا فالف رضحلا اما مهتشيم ةيفاك كلنو اهءولل نم

 يف جربتلاو ةمعطالا يف قناتلاو ةشيمملا ماظتناو شايرلا ريثكتو تويبلا ديدن |
 دشا مث نم اوناكف اهريغو مئاضولاو مئالولاو ةيندملا تاءاّتجالا يف طارخنالاو سبالمل

 ١ مماردلا نوت 2 يف ةراحو ةءانصو ةعارز نم نارم علا نايسا صخا ناقثا ىلا 3-0

 | اذا مماردلاب اوف رمل نا بجي كل ا ميسا ليبس يف 5 ريع رح 5 25

 |نا اهتخ نارمهلا بابسا دقع نم ةبح يرورضلا ببسلا اذهف اهليصحم قرط اوفرع

 ا نار معلا ب ايسا صخا اننا اذا َه هالي دئافلا ام داصغتالا 85 اللا اهت اوخا كلُ 2 مظعنت | ٌْ

 ظ 1 هقا 0 ةبرقلا قرع 2 دعب تردنو همه 1 ءارثلاو مثاردلا تينتجاو

 , يلاالا عمصجا يف اذ ىبري ةلاحي يدك الإ اقلط نيبحلا قرعو نلف

 000000 يرمعل وهف هلخدن ام قفنن 0 ل اننال طيرفتلا ٠

 لقا تنك نا دعب و هدضعي نم سي ثيح ةفافلا رين ثح ع نكي هنودب و ناسنالل ظ

 كك ىرقيهقلا 6 ءارثلا عافيو دا ةورد 5 ىقثداو ءاخرلاو 2 هؤه2 ى 5

 ان وعارم ناسنالا ىلع ضقنث ينلا لاوحالا ماشا كلتو عقدملا رقفلا ضيفح
 ا عرقيف لاوطلا نيدسلا لقتو قيرلا بصعب هادب تدشح ام عيمج لثالق ءايابا

 مالنم ا عل و أمدن |

 ةعطفلاو مزا ناسف اهروغ ريسو روهالا ىل لما م ه مزاحلا لجرلا نا لجا

 ىبح ينادنالا عمشجا ف هتلؤأم ظفحي ثيحيداصتقالاى ماطسقب هجرخو هلخدنزوو

 الاد املاقثي ىحيرلا كرع قيضلاو ةدشلا هكرعت الو هبلاخم هيف عوملا بشني ا

 : لئاقلا لوقب
 ردصتقم شع شعو فرست الو تعطتقسا ام رادقب قفنا

ْ 

ٌْ 
 ا
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 ' ضرالا يف برضتو تاولفلا عرزت تناو كاذ يرتشتو اذه عيبتوتاودالا لفتشتو |
 | فارسالا يف غلابت اذا بعاصملا ءارو نم كبل كقير دسي ام ىلع لشلا
 ا ارا اهبيدتف كتورث نداعم ىلع ضقنن ةنث يفلا ةقعاصلا لب ةكلبتلا ره يللا

 ليف 5 كتارسم عيمج صنتقتو ةحارلا كيلتو رابلا يف | ظ

 هشِلر لجا نم سوواطلا حبذي _ هلام رك نانقألا كلبت دقو

 | يف اه مب نفدتف كمهارد ىلع كصرح دعشي اذا رخالا نانالا اهيا تناو

 ' لخيلا كرتئو لالل دبعتت اذامو ريتقتلاب شيعتو كعدخم يف ضعبلا نْرْخو ضرألا أ

 نيرمالا قوذتف ثتانايع ةقفنو كعففنلل كدي نم جرن ةراب عدت الو كدايت كلمي ظ

 رعاشلا لوق تعع” اما نوجا

 0 ام مايالاو ثداو هتدم لاملا 2 ظ

-- 

 ف هيف ئدلاباا اهريغو اهءدبي هيابت أم زقلا د 000

 ا رآ يديلاو فارسالاك ريمعتلا ةدنغ نآو طسولا روغألا 3 تاع انا

 ثيح صرخنو الف لدد دع كح لد نا ودو داصتقالا 1 يف كال رمي |

 ادت نم ماقال ةبافر نم ايحا مق مالا ةيناريم لدعت ةبف : اعضوم نمر ل |

 مَ يذلا رعاشلا اذبك هلخدو هجرخ فرعو ناعماب هرما ربدت نم مزاملا لجرلاو
 ١ لاقف هفارسا مدع ىلع

 يلخد جرخلاب يفي ال 0 لخيل "ىااسما: نبيل كرما
 يلجر تددم طاسبلا ردق ىلع يفا ريغ ةحاهسلا ى وعبط فو

 9 د.عتسا دققف رقفلاو ينخلا يف ديدتقا رم » لوقي برعلا ضعب تعع“ ىعمجالا لاق

 0 ٠ ثالث لالخ يس ءرلا لاك » زم ما ا «رددلا يئاونل
 اللف تر ٠ داصتقالاو ٠ ليما ةرشاعملاب سانلا ةارادمو ٠ ةنطفلاو يأرلا لها
 اك قا ا دو لضم ناثثا سانلا » : ةيئرفلا دحا لاقو « فارساو ْ

 فرسملا قاع ىل: . ::ةاا هديش ةبحرلا لماملاو ةمخضلا نفسلاو ةقهاشلا حورصلا

 ظ
 تب نارمتلاب هةقالعو هقشدعم يف هيلا نانالا ر ارطضا لكل مدت داصتقالاو

 ١ كحام ادخ وي :ارسالاب 2 مدقثلا نأ كأل لوقي ن# ةيعيبط هعب رش كلتو

 بفئوتي ا داما 0 00 2 طرخشي ا لهأ هنا يد:عو ناش اذ ْ

 ء[ ع قتما كرت الو لاهل كيل يماني الف
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 لها نم الا نينالث وحن نا ءارغلا ةيعوبسالا ةزشنلا تركذ اك مهضعب ردق دقو

 / فصنو نيشرغ رادقم مويلا يف مدح برشي ام لدعمو ناخدلا نوبرشي توريب

 همه ...ح*...٠يف اذهرسرسذ اذاو 5١؟ لد.ءااف دحاو سرغ وحن كبنتلا براش

 أاذاو ةريل 8515 ةنسلا 0 ا 00

 آ 0 11 ام نت ناك ةيروس لك ناكس نم ؟* نم [دحاو توروب ناكسان دج
 ارثخا ١ ناخدلاب ماو ها نمنونلتي نويروسلاف ةرال 7 ارا ةبس لك اهيف ناخدلا

 0 ]يللا لك كامارو دنا 13 قدي نريفالاب نوما هيلظألا | ْ
 ' امدنع انرظلا دوا لاقو نب هلا ناك ن 95 ر - يق ند 0 غ هد روس 0

 كلذ ىلع فقو

 ظ

 ظ ظ
 ْ ردوا اولا لقت 4 رقما: ةاوحا مات ظ
 ْ نم كالذ ريغو قناتلاو تاب ورشملا ىلع ةلاطلا لاومالا ن ,م اهيف كلبعس اع "لاف ْ ١

 |انلصافم يق ايرس دف ديلقتلاو هيشنلا امناو ني رثكالل اهل ىعاد ال ىتلا هافرلا بايع
 ظ ٠ نارا اكو انلاوما افزتساف مدلاك ١

 ١ ةدئافلل ةدايزو عستي نا لبق قرخلا اذه حالصا ىلا دالب 0 ال املا ْ
 ظ لوتنف طيس الغم كلذل برضن

 أ ةثالث جرا نم هل يضتقيو شورغ ةسمخ اًيموي لذدي اعناص نا انضرف ول

 أ وه يذلا هلخد نم يفابلا بحذي نيا هرما ربدتي مل اذاف هلايع ىلعابقفني شدرغ
 امن ابنع ىنغ يف ناك ءايشا ىلع نيشرغلا كنيذ فرصي هنا كيش ال ؟ موي لك ناشرغ

 0 ادع نيترتلا كتيذرتد دل نكلو رهدلا ني ةكلم هيف: نيصي كلذ لع دوعت ىف

 001 0 ن رتو لالا ةسيط لل ع دلي و اني لرخ ةئاعبس هدر |
 ظ اًرفو ريصي ىتح تاونس عضب هيلع يفمي ال يذلا ليلقلا نم ايموي هقفني ام رعشي

 ظ 0
ْ 

 ردقي نانالا اهذختي ةعند لقا نا دن ةريصب نبعب رمالا اندقتنا اذاو اذه

 ١ تاقولخلا عيبج ىلع نمتواو شيعلا ةعس ةيملالا ةيانعلا ندل نم ل .,ه أيف

 ا عرزتو ٠ كتوقل رخالا ضعبلاو كلاغشا ءابعاب مايقلل اهضعب مدختستف
 0 22202222 سس لبيب

 0 ةوراب عتم هجرخ ىلع وب ري أب 20000 00 0

7 



45 
 ا ل سششدتاسن-نلسلللا ميس نسل سل ل

 0 ةيلاخعا الا نه ريثك لوقع لغش املاطلو ٠ ةلغبغلاو ءانملا يف ةلدتم» ةثدع

 يذلا سالاو ىنفلا حورد هيلع ىنبت يذلا نكرلا لاقي قحلاو وهف لغشيسو نالا
 ١ حاجنلا قدارس هيلع دقن ةحارلا بانطا هيف دشت يذلا دتولا لب ةءسلاةينبا هيلع ديشت

 | نود قيضت ام ةيمهالا نم هلو لخيلاو ريذبتلا نيب لادتعالا وهو ال فيكجالفلاو
 ' هدئاوف نه نالا درون اننكلو مالقالا ىظ هثقر دنع للفتو سورطلا رود هدرمم

 ْ 0 الشو
 دنع يا ناسالا' ةديع 0 عئابط اوملعيل رهجنا قو

 أابمهتلت ٌودهو ا مرا ماكر فر ليس وهف قزف يا ا قزعو ا

 وه ثصبتيو فارسالا 'ناريث نم هلخاد ايف لعتكي 1 ةعسلا دوط كاذب ل

 ا قئارط هءازجا قرفي لب بهذم لك هب يهذيو هبيذيف ويلا مح

 قوس ةلاهنلا :ةيودالا نم لغتي ال بوركتملا كلذ نااودجو ىرسلا
 | رانا ىمنانلاو ظيقلا ةرامل سيل ذا مايالا دقح طرقتاو نوتنلا تسرع امس

 ْ رفصالا ودعلا ةقيقحلاب وهف لعف نم دربلاو ءاتثلا ةرابس الو هيف

 ' نقريشاو ردي قع سانلا ع ند ةشيعملا رما يف ماظتنالا مدع وه ضرملا كللذو ظ

 ظ 2 ناوث وي نيرمالا الكو ىودج ريغ ىلع هةضرخ نيد نم مهنمو اقازح

 ” كلذو اهقعاوض هيلع تضقتاو ان يلتبا نم يف اهريثان دشاو ينانالا عمسجلا

 . هريغ بوركيملا تاذلتقي الو هب الا ءادلا كلذ حلصي ال يذلا داصتقالا وه هاودلا

 ْ ةلاعفلا ةيودالا نم

 ' اودحا: ذا ءالبلا نضعت ؛ اوفففت ث عشا الو رمالل (يفالت ةيصوصخ تانجل اودقتعف |

 , ناسنا لك ف رصي ام لدعم اوفرع مع ٠ مهجرخو مهلخد يف اورظني نا سانلا نولي
 ا فيس هنوعمجي اهتحن لئاط ال عماطم ءارو هلذبي كرا هت يف ناكامم هيلع ىبرا امو

 نوهرم ناسنالاو ايس ال 'اًرفو ليلقلا رزنلا كالذ ريصي ىتح نمز رمي الف قودنص

 | داضتقالا 1: رم دي هتشدعم ناسك نع هدعقي ضرم هبالي دف ءاضقلا ماكحال

 اوف دقو ٠ رمالا اذ قرطلا مديبتإ ةداجالا لك اوداجا مهنا يرم“و هزوعل الس
 بجي فيك( ىربكلا ملاهلا ةسردم يف لخدي نا لبق ) ءرملا ملعتل ةديدع سرادم
 للا اعناص ناك نا هلخدبو ”الوقم ناك نا .هتورثي فرص نا

 ' (ىنن يدي الو ًقازج بهذي ام اندالب يف كابفتلاو غبتلا نم قفني ام مولعمو
 دوج ءمعسس ا
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 داصتقالا

 )» فولعم 0 يدنفا ىسيعل 00

 1١855 ( ١ ةئس هارغلا نائبل ةديرج يف تدردا ةلاقم )

 لق دار نإ يدهتلكو ١ ١ ةيرا لغو ريدي نيب اكسس ل مس سس سس

 ريغقتلاو فارسالا نيب طسوتلا ةقفنلا ىف وه داصتقالا ام كارد امو داصتقالا

 هدحل رن مل كلذلفةياغال رسضم امهيفطي رفتلاو طارفالانيرما نيب طسوتلا اهريغ يفو

 هب هذه انتلاقم انردص يذلا يدرولا نبا لوق نم نسحا
| 

 1 )| رخل نا بي مهلا رمالا اذه نع ثلا 0 نانع ىتأطن نا لبقو

 لوقف عاونالا ثوح نم هيلا

 تادولا ةقرمم نع ةرابع وهو يدءايسلا داصتقالا اهنم ةديدع عاونا داصتتقالا

 3 مالا ددهتي ام فيفثو ءانهلاو ةءدا لوقح يف ةورلا سارغا ومنت اهب يلا

 ثراوكلا
 بهذي ال ىتح ىدس رمت ةصرف عدي الو هتقو ناسنالا رفوي ناوهو يئنولاو

 ا رعاشلا لاقو 1 ةلي وطةءانصلا )ءاهكحملا دحا لاق دقو اًفلط هرمع نم ءيش

 00 عر نم كاؤاف الع دنعساملو ادي كالو 52

 ظ يلاملا داصتتألاب ناش تاذ ةقالع هلو
 رخالالوقك اًرضم رانكالا ناك اذا هنم ديني ام ىلع راصتقالا وهو ىدالكلاو

 ارافكم نكت الف تقطن اذاف ةمالس 0

 اًرارم مالكلا ىلع تمدن دقلو 0 لع ت مدن .ناام

 ريغ ىلا ةعاطتسالا ردقىلءمالكلا هيف ضيفنف نالا اًروتسد هانْْخَما ام وهو يلاملاو

 لئاقلا لوق دح ىلع رارضالل ةبلجم هنم لالقالا وا هيف طارفالا نوكي امم كلذ
 طسواارومالاريخ حاطلغ يانتلا طرف

 | رظنلا هيجوت ىلا قوشلا يعاد انب ودحي ام وهو اهنم ريخالا مسقلا ركذب نالا مغلو
 هتيمهال هيلا

 | 1100 نا نانالل ينست ىلا تابسالا نم نأش. وذ ببس وه يلاملا داصتقالا
 ديس

: 

 ةسس سس
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 اذهب ىفكو ٠ لقعلا ماكحال داقني ناكنا اهفلاخ (ذالف لقعلا محب ةضوذرم هللا ريغ ظ
 . ةيرملا ىوعد نيب ضفانتلا نم مهصلخب ميكح نم اف ةلطعملا ةيرلعث ىلع اليلد لفاعلل

 ظ تييدلاب سلتلاو

 ظ
 مهفلا نم ةيلاع بتارم ىلا مهمولع مهب تقرت نيذلا ءايلعلا نا ولو فراعملا نورشنيو ظ
 اودترال ةبوذكا نيدلا نوري مهناوأ تاوهشلاو عماطملا رادكا نم مهسوفن تفصو ظ
 هذهف ٠ هنح ملظي الو هلقع فصني نم لاح ملاح ناو الا ٠ هتمواقمم اورهاجو هنع |
 ١ رفكلاو ةكملا ةرث ةنايدلا ناب عاننقالاىلا هتجم نا كب يهقني اهنم لكجهانم ةسمخ ظ
 ظ عماطملاو تاوهشلاو لجل! ةرث |

 ظ .ىدابملا ضوفرم ابضعب ةريثك تايعح رصعلا اذه يف نا نوملعت عنا ع 1
 ١ تايوخا ءاشناب ةيوبابلا ريشانلا تردص دقو دحا لكل مولعم وه اك انيهذم يف
 ا ءايحاو بادّآلاو لئاضفلا ديبات ىلع تونواعتي و نويكيلوثاكلا نابشلا اهيف مضي

 , كلما ماعد قيثوتو ةيناشالا ةيعمجا ماظتنال يرورض وهام لكو قالخالا ,زاكم ظ
 | بيذهت ةياغاو مهنع اديعب ناك نم مهلا برق ةنسح ةريس مل نوكت ىتح
 ام ىلا لصت اهناب دوقعم لمالاو٠ ةيوخالا هذه تئشنا سوفنلا ةيفصتو قالخالا
 ياطنالا كريرطبلا سرطب انحوب دنسلا ديسلا ةطبغ ةيانعب ةريسلا بيت نم ديرت
 ةللاللا ةئراطم راسو توزيب ترارطم نجتلا سويا نارككلا لاما ١ ظ
 ةيعاّيجالا ةئيملا نيسحي نا لعب نم لكو ءالقعلا اهئابجوو هالضفلا اهتنيكو ءالجالا |

 للع 0 انرايد يف. ةراضحلا تاصلخم ةلمح يف نوكن ىتح قالخالا نيسحنل عبات

 مالسلاو ليطعتلا
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 ! جورغلا ىلع مالنا يبدلا نم ٠ نار لكى ءادنألاو هدا اعلا

 راد يف ناشالل داحس ال نا اوأر يذلا للا بح وه امنا يويند ريخ لكن ع

 نيمهاولا ىوعدف ٠ نيراكم نيعادخ ءالوه 1 نيا نمث هتنس عابتاب الا ءاقبلا |

 لقعلا هب رقلحي ام دشا نم اهوبق نا مرج الو ٠ ععسلا باج اهل عفتري ناي 0

 هئدابملل اوررقي نا ىلا هي وذ ”دجو هدهع مداقث ىلع ليطعتلا ناثلانلا جمنملا

 ةطخلا راصعالا نم رصع يف ناك هنا خيراوتلا نم خيرات انربخي مل قلما يف ةدايسلا

 مويلا ىتح لزت ملو تداس دق اهتالع ىلع ةينثولا نا عم كلاملا نم ةكلم يف ةعبتملا |

 ظ
 د
ْ 

ْ 
 ا
 ا
 يف يوحي ناك ليطعتلا نا ة ةاورلا لقت معن ٠ سانلا نم ريك ددلع ةلايح |
 ال مث لويسلا فرج هب نوسنأي نيذلا دئاقع فرجيف ضارمالا ءىبوعست اك ةنمزالا |

 ةيقلا تلات ندل ”نم داس دقف نيدلا اما ٠ هزان همختو هتيدلع ردكم نا تلي

 ةرث ةوالح كفتىا لصاحلاو ٠ رهدلا ديب دان حربي نلو اذه انموي ىلا ةينانالا

 تيرمت يلا ين رغكلا ةرارعو ٠ هتبترع ءالقلا نويع يف تلعاو هتدوس يلا يف 0
 ءارذتسالاو نيدلا ءادرب رثسشلا ىلا رصع لك يف هلها كالو هر د

 | تايالا لب

 0 هعابتاو هئايعزو نيدلا ةاعد راعش تناك يتلا ةيرحلا نا عبارلا جيبنملا ظ

 | لعتلا رايتخاب مهترهاجبو ةدرلاو لتقلا نيب مريخي ناك نم يدي نيب اهورهظا ىت لا |

 / لظ يس شيعلا ةعسو فّرتلا ىلع ةبراملاو ةلذملا عم نيدلا بابجنساو :كدرلا ىلع
 لب - بابلالا يلوا ددع ةميق ىلعاو ةروص لمحا نيدلل تبغي كلذ لك ٠ ليطعتلا

 ءايرلاب .انءاسورو انءالعو لهجلاب انماوع يمري نمل لجضم تكسم باوج كلذ لك
 زازعا يف سننلاب دوجلا فلتأي له لب ءائرلاو ةيرملا عمتجت له هللا كادع يل لق
 هقدنزلا عم نيدلا |

 تنا هل لاقف ةيتثولا ىلع اًرفاك دارا اًينثو اكلم نا ردق ول يرعش تيل ايف

 هقبع دمي .::ناكا لعقتو هدبعت ال نا اماو شيعتو نثولا دبعت نا اما نيعنثا نيب

 لخدي و تقدصو نواب تنمأ لوقي ناك لب الك ٠ نولوالا انذاب ١ لعف م لعقلل |

 الو هدبعي اا طخ ال هنال ليظعتلا ةدعاق بسحب باوصلا وهو ٠ ًاعئاط ةينثولا يف

 امناو لقعلا نيقلت نع لعفي امنا هنا هاوعدب ايذاك ريصي هنكلو هيجنرب باوث ىلع فاخي | ا

 ةدابعنا ثا دعب حص دقو ٠ هدنع ةلوبقم نوكي هب تبن اف ثيل مح ىلع يرجي
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 ْ 200 روصدب هبثلا مهناهذا ىلع لخدتل اهنا ا

 /يربت نا نيدلا ةمسب نيفرشتملا نحن انيلءبجاو لوا ناك كلذ مثلع اذاو

 ىلع ةقدنزلاو ءاثرلا بوث معلختو ٠ هلها هابج لهجلا راعب خطلنو ٠ مولا اذه مفدل
 | ةكللا لها مم نيدلاب نيلئاقلا نا لوقاف قطان "يح وهو هيلع تأتفي نم لعف هيوذ
 رارغالا ةلهجلا مهف لقعلل ملظ نيدلا نا اولاق نيذلا اماو ٠ ةنامالو قدصلاو لعلاو |

 ظ جتانم ةسمنخب كلذ تابثا كيلاو اال
 مهضعب طاللخا نم مل دب ال نييمدآلا نم ضرالا راع نا لوالا جبنمل
 ةنين أطلاو ةحارلا هجو ىلع طالئخالا اذه ملل ىنستي الو ةجاحلا كحي كلذو ضعبب ظ

 ١

 0 قرر ركع الو ردن الو نوخي الا ةنادق لق عانس ان

 ىنخن ال نم دنع هيلع اب وضم راصو ٠ ؛هارخا رما يف هدج سعت ركم وا ردغ نايا
 ايوا يشلا مرحي .ن.د ىلع مهو الا لاا دقه يف سسانلا نركي الو كفا 0
 نيمهاولا ءالوه يأأر ىلعو ٠ تائيسلا ىلع بقاعي و تانسملا ىلع بيثيو مفنلاب
 ةايح ىلع ةظفاحلاو ءافولاو قدصلا مازتلاب هيلاطي ”ىلخاد بلاطم ناسنالل نوكي ال

 أ هنوؤش لالثخاو هيارطضا سيلو ٠ هنوؤش لئختو ”يرشبلا عومجملا برطضيف ببرقلا
 كيل ديم ءابرلاربخ راغقاد فوط ناجم نم ملا امتركذ اذاو ٠ ريسيلا رمالاب
 بناج يفاماو ٠ سانلا بناج يف اذه يناسنالا عمشجلا بارطضا نع نوكي ام متملع
 | ًريثكنا ليق ناو ٠كلذ مهل اشاحو هريبدت يف ءاوقلاو هتككح ىلع ةضاضغ وبف هّللا
 1 ٠ تيبدلا وه امنا ةعاسلا تح دئاسلا نا تلق ةمظننم لاوحالاو نيدلا نم اوقرم
 | بولق نم هلاصئتسا اولواحو هب اوبذكن يذلا كئاوا نانئمطالاب عتمتي ةدسحلا هراث ابو

 رعشي لكو الا ةفلالا يف دو ريغ اًرثا تعقوا دق رافكلا ةرثك نا ىلع ٠ هيدقتعم

ِ 

 يس سو

 سانلا داعو ٠ ةلطعملاءىدابم نم رشننا ام راشنناب تلتعا دق قلما ةنين ايطناب مويلا
 ةياقو ذختي نم! هللا مكدشا يل اولوق الا ٠ تالماعملا يف ةنايلغا يشفن نم ءانع يف

 فرا كش الف بلسال هلاوماو لتقلل هتايح ضرعي نم ما لهاجلا وه هروهاو هتايحل
 ريضللا يكحلا وه لوالاو يمعالا لهاجلا وه يناثلا

 رودصلا يف دئاقعلا بح اورثثو ضرالا اولوج نيذلا لسرلا نا يناثلا جهنملا

 مهلئابق براشم نم جورملا اومحتقا ام ةبوذكا نيدلا اذه نا نوفرعي اوناك ول
 | ةراثاو سانلا ةدهانمو رقفلا ىلا «لع اوناكامم اورفالو ٠ مهءاوقا قاوذا اوفاج 'الو
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 ش | اب فيلل نزرفناعلا ٠ ناهربلا ه”دري ام درب لقعلل نومرحملا ٠ نامزلا مب بلقث

 1 ْ 5 ناسلب هرك ذ لمي
 ظ نا نم منعا يأ هلغسم ىلإ مويلا طاوطلا هنا نأ يتيلاطي ريعملا نافادمبو

 نسحينم حيراس الو كوشلا ىلع عجطضا نم حارتسا ارو ءاهيلع ءاضحألا عاطتسي

 ناك لغلاو نيدلا نا ”صاوخلا ند ةعامح ناهذايف مئاقلا مولايثو الا ١ اهروصت

 لا ملاست ىتم الا ناملاستي ال تراَّودعو ٠ راهنلاو ليللا عمج ا قم الا ناعمتجي ال

 لاقف ريرضلا ”يرعملا العلا يلا ىلع انمز اطس يذلا مولا وهو رافلاو

 هل لقعال ”نيدو هيف ند ال لقاعاذه نيمسق ىرولا مسق

 ٠ لقعلا نم هل ظح ال تحب لهاج وه امنا نيدب نئاد لك نا كاذ مولا عبتي و

 اوزرحو هودحملا اهالولو ةيشاعملا رساوقلا 3 نيدلاب نورهاظتي للعلا لها ناو

 يف اوسلو هب نورهاظتي امنا معلاب نيفورعملا نيدلا ءاسوؤر ناو ٠ هملظ نم مهبسفنا
 باحصاو مهماكحو سانلا ةداس اورّمس نا بح كلذ ىلع مهثعبي نكل هنم ءيشأأ

 مايقلاو هلوصاب كاسقسالا سانال اونيز ام كلت الولو ٠ مهحاورا يف ةذفانلا ةلكلا || ٠
 ىرخا ةرابعبو ٠ بولقلا ىلع طلستلا ءارو دج نم ةلابح هنوري مهنوك ةلاح هضورفب |[

 انؤاسؤرو ءامجملا ةميهبلاك ةلهج انماوع نيمهاولا رظن يف نيدلا لها رشاعم نحن

 ةاعد ضعب دي ىلع انيلا همودق لوا ناك ذلا مولا اذه ةهأ هذه٠ ةقدانز انأالعو
 هب ملكتي راص ىتح ةيرملا لاجرب مهبسفنا نوبقلملا تاوهشلا ديبع هاشفا مث عدبلا
 هرك ذ نميحتسي ناك ذا دعب ةرخاذملا هجو ىلع مويلا

 ةرشاعم اههدحا نارما هل ساد مظنعاو نابشلا نم ريثك يف مولا اذه سدنا دقو

 فنراهذا يف هروذب ءاقلا ىلا نوعرذتي ءالوهو ٠ هحورقب نيب و رضملا هب نيباصملا

 دبل هب داري يذلا لزهلا جرخم هنوجرخي ةينيد لوصا يف حدقلاب ةرم نابشلا

 | نيبزتب ةرمو ٠ مهمالكم هيلع كتب نم مث ناك اذا ملل اًرذع عيدبلا ضور نم اونتجت
 فرم اههالكو ٠ اهنم مراطوا ءاضق مهمه ربكا نا ةيندبلا تاذألا يعاودلإ ةباجالا
 ةعلاطم يفاغلاو ٠ بولقلا ىلا لئاضفلاو دئاقعلا تاف | اهيف بدت ينلا قرطلا لهسا

 كلذو ٠ ماوعلا دئاقع ىلا نهولا ري امدبشلاو نعاطملانم اهيف سد ينلا تابوتكملا
 واخ مهلك وا مبلج اندبعل نوملعتملاو ٠ اهيف داسفلا هوجو نامبو أهدر نع مهفعضل
 ا ىت> نارمعلا تايضغقمو نايدالا خيراوتو عئارشلا محو دئاقعلا لع نم ناهذالا
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 ةتم-سللا

ْ 
 ظ
 ا

 ظ

0 



 عا ران#

 برحلاو ٠ برضلا بلغي برفلاف ٠ ماسحلا لظبي ماسحلاو ٠ مادعالا نم دوجؤلا دسمسسللا

 5 برحلا بلقت

 اسلا
. 

 « اضيا هل »

 | نع سلا رغث مست ٠ بوعشلا تاكرح تنكسو ٠ بورملا لود ثعقو الو
 | ضرالا ترفساو ٠ ودغلاو لاصالا ىلع ىرشيلا سوؤك تفاطو . ودملا ينش

 | يداوبلا تححشلا ىتح ٠ مالسلاو نمالا رئاشب يف سانلا تطبتغاف ٠ ماستبالا ايحم نع
 ٠ ىرولاىلا ”مضني يرولا داعو ٠ ينامالا بيبانا يداوصلا تصتماو ٠ يناهتلا بيبالحب

 ٠ لايعالا ينابم تنكمتو ٠ دابعلا ترهدزاو : دالبلا تهدزاو ٠ ىرسلا نودمحي موقلاو

 تمناو :رارقلا نوتم ترقلساو ٠ راعلا روصق تخذب و ٠ لاغشالا يناغم تدطوتو

 ءرساكلا عارذلا رسكناو رغافلا فلا سرفخ ٠ قاقتشلا ىرع تمصفناو . قافولا كواس
 فوع منو ٠ دوؤفملا دايفلا باطو ٠ دوهسلا فرطلا مان ىتح .رهاقلا عبطلا ربقناو
 ٠ هزوربب بهذلا ذخاو ٠ هزونك مسالط ىنغلا ؟كفو ٠ نامزلا فوخ نماو ٠ نابجلا

 | ٠ حارتالا ليل حارفالا رابخصلقو ٠ يناوالا ىعيفاوالا تنغو . يناغملا يفيفاغالا تنرف
 | كلذ انا ٠ ةيضارلا ةشيعلاو ٠ ةيداحلا ةلاخلا هذه اف ٠ حافصلا ىلع مالقالا ترهظتساو
 | ىلع نيدما نيالا نوأدامتيو ٠ سانلا معنت اهيح . ماصخلا عوقوو ٠ مالسلا عولط

 شعيلف ٠ مهفولا فئح نوتومب ' مهفوخ بسح نوشيعيف ٠ مهتوقب نيرفاظو ٠ مهتويب

 ظ ىتولاو برملا تعلو ٠ ىنتبملا للا

1 

 ظ
 *”ة طخ

 لهجلا ىضتقم رفكلاو ةككملا ىضتت» نيدلا نا يف

 « يفوترشلا يروحلا يدنفا ديعسل »
 ١891١ ةنس تيقلا

1 
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 فيك قحلل .نورهاظملا ٠ ناكث يح .باوصلا ىلا  نؤلئاملا اها ميلا هللا دنا
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 برح ا
 4 يباحلا شارم سه منرفل »

 ةنتفلاو ٠ تدشننا برحلا نال .ابالقتا ةعامْلا تبلقتاو ٠ ابارخ ضرالا تبرخ

 ترج فوتحلا براضم تبنطتو ٠ فويسلا براضم ترثك ام اذا ىتح ٠ ضرالا
 تعلقناو ٠ ماظنلا نشاوج تطبهف ٠ يراوضلاكس انلا ترّوضتو ٠ يراوجلاك ءامدلا |

 راجلا يهذو ٠ دادمالا رزجتاو ٠ دالبلا تضوقتو ٠ ةراجالا تعطقناو ٠ ةراجتلا

 يفغوريو ٠ ىلبلا ثعو يف غيزي لك حازو ٠ رازملا نع طشي رازملاو ٠ راؤاب ثوعي |
 0 ككاو نيقلاو ةررحلا رمال( ٠ ماعلا ناسدلاو ٠ ماقلا اثدلا اذه اق + ىقلا دكعورا

 بذاجتل بئاتكلاو ٠ قدانبلا ىعوطست قدانبلاو ٠ قلاينلا ىع لمحت قلايفلا يح ظ
 لباوذلاو ٠ لبانقلا مداصت لبانقلاو ٠ ٍتئاكرلا ىلع روغت بئاكرلاو ٠ بئاتكلا

 رجيلا ”رفصي .موي ٠ ةكردملا ينابملا مدهنتو ٠ ةكرحتلا لكاييطلا طقاستلو ٠ جاما ظ
 ءامسلا روغتو ماعقلا 0 وحلا 0 .٠ جارجناب ةيدؤالا طظغلتو٠ جامل

 اهضعب تالظف ٠ يرارثلا هوجو م يراردلا نويع دقرت ٠ مالظلا باجح يف
 امو ٠ باوصلا ناش نم كاذاش ٠ ضرالا عم ءامسلا لبلبت لبالبو ٠ ضعب قوف

 متاهبلا لزانم رشدلا لزنت فيكف ٠ باصملاو باذعلا عوقوو ٠ بارخلا ةسجر الا وه
 قرفيو ٠ هلعث دقع رثني ذا ٠ ةيراغلا شوحولا لعف ناسنالا لعفيو ٠ ةيراعلا
 سلدخيل ٠ عارصلا ةّيزع ىلع ٠ عازنلا نيعاب اًرهاسو ٠ عارقلا ماسح !رهاش . هلمح عماجم

 دسحلا سواسوو ٠ دلالا عمطلا ودع 1 رم ًاضرحم ٠ هنارقا سبعتقيو ٠ هناريج

 رتفي. ال ثاذلو ٠ ريخلا ضقتنب هريخ جسنيو ٠ ريغلا صقنب هناذ ديزتسإ ٠ دشالا

| 

 ٠ كباسملا يف كباسملا قلتو ٠ كبانسلا ىلع كبانسلا رسكتتف ٠ لباوذلا ليست ظ

 / رياطتتو ٠ متاهتلا فجن اهيب ٠ اهلازاز لزازاق ضرالا لاهتو ٠ اهلاوهاب عفادملا علعلت

 رقمسيو ٠ ماتلا نع ناصقنلا محا فوسف ٠ ددعلا ريثكتو ٠ ددعلا ميقتن الغتشم

 يملا ل ا 1 ا ا ا 1 ا ا 77 7 1 ها م ماوي يوب تان: تمنت: تم

 عمم



 ظ مهتلج يو نيشحوتملا نيب ندقلا راثآ رشنو راجلا يف رافتسالا قاطن عيسوتو
 حتفو نتفلا مارضاو بورحلا ةماقا ىلع اوديزي مل ءالوه ناو نامورلا ةلود باحصا
 انلق كلملا يف ةبغرو اعمل بوعشلا لالذاو دالبلا

 ”دسفملاو مضل 10 ل حاصا نم

 فتيرخأتملاو نيمدقتملا لاثما مهمولعو مهتكحي تبرض نيذلا م كئلوا ناو
 ةفسلفلا لها مو نيرصبتلل ةدئاف راصعالاو مايالا رورك ىلع مهئالع راث 1 تيقبو

 نيقباسم ريغ تاياورلا نف وعرت#ثو فتيعزانم ريغ بطلا وُئشنمو نيضراعم ,ريغ

 رباكآو لاطبالا ءاهظعو لاوهالا لاجر مهنمو نيقوبسم ريغ خيراتلا ةعانص ودجومو
 ندمملا ةبولا ضرالا يف اوعفر نيذلا مثو ءارعشلا لوحنو امملا مضاعاو ءابطخلا

 مهنم رثكو ءالعلاو هابطخلا مهيف رهظ ناو ءالؤه ثراو لهجلا مالعا هيف اوسكتو
 الا ةيلاع ةناكم مولعلا نم اواصوو ةيصاق ةياغ ندَتلا نم اوغلبو ءارعشلاو ءارمالا

 انلق نوعبات سوفنلا ءاوهال هنم ريثك يفو نودلقم كلذ خعم ف مهنا

 لمكلاو لمكتلا نيب ينلا حت ةبسن دلقملا» دلقملا نيب

 اوبذهو ضرالا تاهج نم ريثك يف نافرعلا راونا اورشن دق نامورلا نا معن
 سوريمومل ن'دملا ليجرفمهنمناو بيذهت/ن سحا ةباطخلاو رعشلاو تاعانصلاو نونفلا
 كلذ عم 50 مايالا مهلثمب نشل اهريغو نيتسمدل عراضملا نورشيشو

 مهتذتاسال ربكالا لضفلاف نساحلا كلت نم :يش يف نيقباس ريغ نانويلل نوقحال
 تيكا لكل

 000 لف برحلا عئادب نم ةدودعملا ةي ركسلا ماكحاو برخلا بيلاسا اما

 يفو فيك ةيناسنالا مفانملا نم نوكت نا ريدقت يلع اهنع نيلهاذ مبلبق نم نانويلا
 ريبكلا !سدتنيمابا دئانقلا لاثما نانويلا

 دجملا راضم فِ اتراي نائما مثدعي نم نامورلاو نانويلا نا لوقلا ةلمجو

 مولعلاو ةيببلا نونفلل اربظم اغنم لكك ناكو حاجتاو زعلا لاج يف اترابتو ددؤسلاو

 ضرالا عاقب تنيزتو اهرابخاب مير اوتلا فص تالنما ىتحيئاسنالا ندفلاو ةيىسلا

 اًماوعا ةيناسنالا الدا امهذاكحو ملاعلا ةذئاسا اههألاطع تحرب امو اهراث اب ةفورعملا
 ىلوالا ةمالا نا ريغ مايالا هذه ىلا لضفلا يرم ىلوالا ةلزنملا يف مثو ماوعا ابيلت

 اهنا قحلا لوقلاف قرعا فراعملاو ةيندملا بسن يفو قبسا لضفلا تاياغ ىلا تناك

 0 ساق وصحت سس وم سس سس بوو سم مسخ سوس و سس باس سس سسوس

 تما لسلام ا يي يي علل

 -لسسست ض7 ل لل خييير ب بتحس مس وس |

 , اة

 اسس سس

/ 1 
 كرا 0
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 ظ ةبب رغلاو ةيقرشنأ نعستكلا ماسقنا و ةلودلا كلت ءارما نم ةعبس دي ىلع را

 ١ تذخاو موياا وه ا” كلت 2 ةنيظنطسقلاو هذه دكرم ةيمور تناكقف ماع

 | قرشلا ةنطمللب تّرضا ينلا ةيراغلبلا بورحلا تعقوو اههريغو ةليقصو دبرك ةريزج |
 طوقسلا الع اهيلع ترهظ هيفو ٠١67 ةئس ىلا 877 ةنس ند عبارلا مسقلاو 2
 صربقو برصلاو راخللا دالب تداعتسا اهنا ىلع قانثبلاو سورلاو راغابلا اباه ذا |

 يثلث ىلع ةقجالسلا ىلوتسا هيفو 55٠0 ةنس ىلا ٠١7 ةنس نم سماخلاو ٠ نيترم |

 00 لور اهرالت فا ريهاسلا نم اويكو اهب نوينيلقلا زمو ىرتملا نسال
 امك كلما تدادزاف: ريخالا نيوستكا تاما ع ةليقط ىلع اولعساف نييدنمرونلا

 00 11 ل يدق د ةعالا ةيلعلا تداعو راتكللاو برتصلا اع شسافا
 سوغوايلاب ليئاخيم روطاربمالا املزان مث ةينيتال ةكلمم ةعصاع تراصف اهتكلتماف
 ل الا نو ءاذلو هالتو كاملا اانمل جلا ةداعا: عفا دورحلا لدي و هل اهطرشساف
 للك كرتلا ىيوتشاو قانشبلاو برصلاو رالبلا لالقتسا ديان ذا رمالا مهيلَع رذعت

 0 ردلاب كرام داعتسا ىف يف طيطقلا روطارما لهافا دكلملا دالتا راش

 ةنيدملايف نيدلا ءاسور ىلع سالا اذه لظعومودجنخم لف يقرمشلا بهذملا نع لودعلاب
 متوبرصملا اواتاقو راغلبلا دالب كرتلا متف مث روطاربمالا ىلع نيينائعا اناوعا اوناكف

 | اهعساو مهتلود ةمصاع نالا ىلا يو يناثلا دمت ناطلسلا دي ىلع ةينيطنطسقلا عت مل

 ةدافبلا راذنوا ةناتسالا ط1

 ةلباقألا ظ

 ت التنا دقف نيتميظعلا نيتمالا نيتاه نيب ةلباقملا ةلواحم ريسلا رمالاب سيل ظ

 ١| اهتاداعو املاوحا تفاتخاونيدقانلا ماهفا اههراث !' يف تراحر خي راتاا فحص اهرابخاب |

 فنرا الوا عنلت امهنيب ةنزاوملا تداك ىتح اهنع ةئشانلا عفانملاو اهراثثأ تفلتخا امي ّْ

 يناسنالا عفنلا نم نيتمالا نم لكنع شن ام ىلع اًرصاق !دودحم اهنم ضرغلا نوكي

 ندُعلاو نافرعلا ةلاح ىلا ةيجمملا ةلاملا نم اوجرخ نانويلا نا انلعو اذه نيبت اذاف

 الاب كلذ دنب الا ةلاخلا ءد# ىلا اور 1” نامورلا تترناو مق 11٠٠ ماع نها
 أنلق ماع ىتئامو

 0 مدقتلل لضفلا ناو اهاكن ٠  اكنبلايل جيف ىلبق تكب نكلو :

 ةروجملا نكامالا راععتساو ةلوهجلا دالبلا فاشتكاب اودج كاوا نا انلعو
 همديسيسلل



 ليحا 2

 ' ىلع برملا تماقاف اهتيدنج ماظنناو اهتيروهمج ا ةريخالا ةوقلا ةويتلا ,نح||
 ْ عضخن دالبملا لبق 5517 ةنس ىلا 557 ةنس نمو 6٠١ ةنس ىلا 5 ةنمع ني ايقاع

 ةب راح ىلا تفرصنا متةيلاطيا نم بونجلاو طسولا دالب ىلع تاوتساو نويئينعسلا اهل
 | 0 ةنس ىلا 55١ ةنس نماهل اوربصف ةيباسبسلا ةلاغب ةايسملا مهضرا ىلع ٍنيبلاغلا

 ظ مي دوب تراصو اهنم ةلِلق يحاون الا مهدالب ىلع نامورلا ىلوتساف مماوق تنهو ع
 نم اهيف لصح امب قالطالا ىلع ضرالا يف ةوف مفعا لب لب ميلقالا كلذ يف ةوق مظعا

 ا ريغ يف عمطلا اهلخادف يركسعلا ماظنلا ظفحو طولا حولا

 نييلوغلا دالب يا ةلوغو ةني درس ىلع تلوتساو حوتفلا ىلا اهتوق تفرصناف دالبلا نم
 ةنجطرق دئاق لابينا نيب و اهنيب تناكو ةنجرق ىلعو سيشسرفلا دالب نالا يبث ينلا

 ىلعابلعجتو اهتوطس ديبتو اهتكوش رسكت نما تكشوا بوراك سيل برح ريبكلا
 ِتغلبف هيلع تيلغو دئاقلا كلذ نم تضف ريدانتلا اهتدعاس نكلو لالحمضالا رافش
 ةنس دعب فعضلا كيس ةيزملا هذه تذخا مث ٠ لاهكلا ةياهن رذئنقو ةدب رملا اهفواعم

 رييغت ىلا تداف ةيلخادلا نئفلامهنمب تبشو نامورلا فواعم رئاس اهعم فعضو 5

 ل سطسغا يعدف 0 نا خومشلا سأج لجن ةداراب دسوو كلم راصف ما

 هيكل ةداعاي هكلم سطسغا ًادتباف مظعالا دئاقلا هانعمو روطاربمالاو ريمالا

 تاي نإ ىلا كلملا دودح نيم أن داضنقا ايف الا برحلا بتباو كلذ هل مف نمالاو
 دعب 55 ماعسو رودويت امنا ىلا هدعب نم هوانلخ هالوتف [ظوفح الماك هنع

 | ةي روطاربما اماف برغلا ةي روطاربماو قرششلاة ب روطاربما تيرطش مسقف دالوملا

 معايقي رفاو ايلاطياو ةينابساو ةيلاغو اهناطي رب ماسقا ةسمخ ةمسقنم تناكف برغلا

 تشالتف بوص لك نم ةرابربلا لئابق اهيلع تعفدناو اماسقا ماسقالا هذه تمسق

 سودويت .تومب ءيدعبي اهخي راتف قرشلا ةي روطاربما اماو ماع ةئامب اهدوجو دعب
 لوالا لوصف ةسمخ هيفو ١45 ماع ةينيطنطسقلا ىلع نييناؤعلا ءالتتساب يني و

 برغلا ةب روطاربمأ تطقسو ةينيمرا تذخا هيفو 575 ةئس ىلا مه, 6 ةيس نم

 نى بئاصملاو بئاونلا اهيلع تلاوت هيفوا/ ١#ةنس ىلا 555 ةنسنم يفاثلاو

 ىلع برعلا تلوتساو ةنوطلا بونج يف برصلاو راغلبلا رقلساو ايلاطيا نم نويدربللا
 | تربظ هيفو 6717 ةئنس ىلا ١17/ ةنس نم كانلاو٠ 500 رفاو رصمو ةي روس

 | مارك دلل لخداو ةيلاطيا يس كلملا نم ةنطلسلل ينب ام تدقفف ناي روزي 1
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 مل رئئشنيح ذمو 143 ماع ةينامور ةيالو نانويلا دالب تراصو 14 17ماع اهوكلتماو
 ةيطلسلا ترطش الل مث نامورلا خيرات يفلخد هنا امل ركذي نأش نانويلا خيران ”قبي

 هتاه تذخاو قرشلا ةنطلس يف نانويلا دالب تلخدا داليلل عبارلا نرقلا ين ةيانورا |

 توكورتسالاو لادنولاو طوغسولا نم ةرباربلا تاج يلاوت نم يشالتلا يف ةنظلسلا |
 ؛ ف رشاعلا يف راغلبلا ممالتو عساتلا نرقلا يف اهيلا برعلا تفحز مث مريغو راغلبلاو

 اهب تماق مث ٠١8١ ماع نييدنمرونلاب راكسك داف اهنزان مث لئاطب امنم اوزوفي
 ةيئيطنطسقلابحاصةي اح يفاهنواوتي ةيبيلصلا نم ءارحال ماسقٌةدع اهتلعجل ةينيتاللا ةلودلا

 اشاب رمع دئاقلا ىلوتساف ١6 5 ماع يناثلا دم ناطلسلل ريبكلا حتفلا مت نا ىلا |
 كلك نإ ىلا زيا لالخبلا نع زوبشلا كب رذابكسا عفادو ١ ؟ ه3 ماع انيثا ىلع

 يف نانويلا يقبو 1110 ةنس ةروملا مث تناد مث ١571 ماع نايناؤعلا ديب تعفوف

 ًاثرف رشع ةسمخ اهلبق نم ينجالا ةبالو يفو ”اليلق الا نينرق ةيناؤعلا ةلودلا ةيالو
 تفولا نآ ىتح لالقتسالا ةداعال صرفلا نيبقرتم قباسلا مدج نيركاذ نيرباص
 م تف ةبوب وروالا لودلا ضعب مهتناءاو ةعاطلا اصع اوقشو لاقعلا نم اوطشنف |
 1٠ ١ ماع مهب ةفورعم ةكلمب ملل راصو لالقتسالا |

 مساي ميدقلا ذنم ةفورعم تناكايلاطيا نا اهخيران ةصالخم نامورلا ةنطلس اما

 ةداورت برح لبق ( سورتونا ) ءاو تحن نيبداكرالا نم موق اهب لح مث ةينرتاس
 نيبداكرالا نم كلت ريغ ةليبق اهيلع تاوتسا مث ( ةيرتونا ) تعش ةنس ةياعبراب
 لوالا اهناكس ناكو ٠ !ًدورطم ةزينوبولبلا نم جرخ يذلا ( ردنفا ) ةدايق تحن
 ممدعب ءاجو نانويلا نم نويناليملا اهاتا مث نيينربالاو نييجيروبالاو نييجالبلا نم
 سداسلا نرقلا يف ريفولب اهاتا نا ىلا اًنيكم اًرقتسم ممل تناكف نييلاغلا نم ماوقا

 ةرماع ةيمور تناكو ٠ طوبحلا ىلا مهتوطس تلامو مهتكوش تفعضف داليملا لبق
 مهيلع اهلها ادع نييلاغلا رما فعض اللف داليملا لبق 8 ماع يلا موق اهطتخا ذنم

 0٠ :ماعريبكلاب بقلملا نيكرت كلملا ىلع ةيمور لها راس مث نيعضاخ اهتلودل اونادف

 ريخات يس بيس ةروثلا ةذه تناكف اًيروهمح كح مهسفنال اوماقاو هوعلخت م. ق

 اوغلب ىتح دجلا ليبس يف كلذ دعب اودج مهنا ىلع اماع نيتسو ةئام عراث ١ روهظ
 | ناثلاةهظع ىوق ثالث دبعلا تالذ ىلع دالبلا كلت يف نكو٠ كردت ال ةياغ هنم

 ظ

 م

 تح تييوسع
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 ' ةعيرشش انيثا ىلا تلخدا مث ٠ ةتربسا يس الا ظوفح قبب مو ماع ةنيسمو

 | 45٠ ماع ةيداملا بورما تعقوو 54٠ ةنس نولوس ةعيرشو 174 ماع 07

 ظ غبن كلذ لالخ و ٠ لاطبالا سوؤر هل ضفخنت [ماقم اهيف نانويلا لاطبا غلب '
 ظ سانلا رئاس ىلع اًقلغم ناك امب مهيلع متث نيذلا ءامكملا مهنم رهظو ءازعلا مهيف |
 رهتشاف ةلالضلا رجايد نم جورالا لبس اودبمو ةلاهجلا تالظ نم ناهذالا اوجرخاف ْ)

 كفي سونافوتسرا رهظو عيدبلا ةيديجارتلا نفب سدي رواو سيقفسو ليشا
 راثا تدبو خيراتلا ةعانص يف سديديقوتو سوتودو ريه خل يعبلا ةيديموكلا

 ' ىرمو هيلا نويطارقميذلا بسني يذلا سيطرقميذو سلات نم ةفسلفلاو ةكحلا

 ةكللا سرادم مدي ىلع تئشنان سروغاسكناو سديلقرهو سدينمربو سروغاغيف
 نم غلب هيف بتاك لواو هلوصا عضاو وهو بطلا يف طارقبا عدباو راث الا ةدلاخلا
 اقرح هيلع دحاو دزي ل ماع ةئاّتس هدعب نم يقبو ايحو هلك دع نا دح ىلا هب ١

 الا ريظو . هبف دازو هبذجو طارقبأ هبعك ام دخلت سونلاج سطاا

 ظ صم سايديف ربتشاو نيضراعم ريغ ضرالا +اكح سيلاطوطسراو نوطالفاو ْ
 | [ماع نيثالث انيثا يف رمالا يلو يذلا غيلبلا بيطالا سبلقربو ميظعلا ةسددملا |

 ا اعباث اًدجم نرانويلا دالبل اوقبا نيذلا ءالضفلاو ءاكملاو ءالعلا نم ريثك مريغو
 ظ نامزلا رورم ىلع

 ةيجراخلابورحلايف رصنلاب ةوشنلا نم ملا امم ةيلخادلا نانويلا روما تلتخا 5

 لوصح نع تلجا مث ةنس نيرشعو عبس مهيف تمادو ةزينوبولبلا برح تعقوف
 دض ىلع دالبلا كلت نيب قافتالا عقو مث ةينانويلا دالبلا رئاس ىلع ةتربسال زايتمالا
 سرفلا قئاو ساديسلاتلا نكلو طارقفاو نولوك لاعاب انيثا ناش لفعو ةينومدقل

 ترج مث ٠ ةتربسا ىلع نانويلا مايق يف بيس كلذ ناكف "0 ماع اًبئاع اًثيند اًقانيه |
 تناكف "5 هماع ةفلذ لكيه اوقرحا نيذلانييقوفلا دض ىلع ةسدقملاب ةفورعملا برحلا

 | يف مهلاخدال ةصرف اهزهتناف نانوبلا روما يف ةينودكم بحاص بيليف لخادنل ةليسو
 ظ اوناد 5 اوعاطتسا ام مهمسفنا نع نانويلا داذو ةمواقملا دشا نيلسمد همواقف هتعاط

 تنهو ىتح كلذ دعب ةيلهالا بو رحلا مهيف ترغساو ” 8 ماع يو ريش موي دعب هل

 ظ .١1 ماع ةينودكم اولزان م7 ماع ةي ريلي ا ىلع اولوتساو نهولا نم لاخلا هذه ىلع |
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 1 ظ ل هيف مسفتلا عاونا

 نيبتسلا ءالوا نانويلا يع“ لوقنف مهخيرات نم ءيش رك ذل نانوولا ىلا دعنلو

 مهلصا فرعي الو نيبج البلا نم نوطب و لئابق لصالا يف مو ةدحاو ةبرت لها يا

 اوناك دقو - ىرغصلا ةيسا نم ةيلاج منا ىلع ن. رثك الا نكلو كلذ ءارو ام يف
 ةنيدمنم ملل خي رانلا ركذي ملو ةنوشللاو ةوادبلا ةلاح يف حينما لبق ٠٠٠٠ ماع لبق
 ماوقا مهتلا مث داليملا لبق رشع عساتلا نرقلا ُغيةلابجا اهتطخا يتلا نويسيس لبق

 مهنه ينوروف هنباو سوكانيا طئخاف ةيندملاو ةراضملا بابساب ةيقليفو رصم نم
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 هدهع ىلع متل ملو 18١ ماع هتربسا ةنيدم ءانب كيس نوتربسا عرشو سوكرا ةنيدم |
 00111 نويالملا ربخا كلذ ديوب 049 ءاعرسلبل دي ىلع اهنانبت لك اماو
 سي وريس هل لاقي مهنم لجر ىلوتساف مايالا هذه ىلا نانويلا ةما ىلع مبعسا قلظي
 | سوم حو 5*١ ماع ةيكينولاست لع نوياكد هل لاق او ١765 ةنس انيثاىلع

 80 ماعدا كا يف نسونيمو | هه ماغأ لموك ران فا نيونادت ١5٠١ ماع ةبيث يف

 دجلا رم نانويلا دالبل اهيف لصح امل لاطبالا ماياب مهيف ةفورعم روصعلا هذهو

 نيب رصملابهاذمدالبلا كلب تلخدا اهيفو تاعانصلاو ةءارزاا يف حالفلاو ددوسلاو

 ىلع اولوتساف ةلقارحلا ةوطس مهيف تربظو عئارشلاو نيناوقلا الهال تنسو نييقينيفلاو

 ةلقارملا ءالو يف اهب اوماقاو ةيلاست باعحا اوناك نيذلا نويناليملا اهاتاف ةزينوب ولبلا

 غلاب يتلا ةداورت بورح تناك مث 107 ماع سيواب دالوا دي ىلع اهوكلتما نا ىلا

 قدصلا اهخيرات يف جزتما ىتح اهيف نيلتاقملا ةعاجت ركذو اهفصو يف مهؤارعش
 ةيناث اولوتساف نييناليلاو ةلقارحلا نيب قافولا لصح مث ا ماع تبتناو تافارخلاب

 فورعملا نرانويلا رصع ءادتبا كلذ ناكو ةوقب اهناكس اوجرخاو ةزينوب وابلا ىلع
 اوعبف ةريغلا مهتدواع برا ىلا يندملا مهحاجنل ةكرح هيف تفتو يذلا وهو طسولاب

 مهنايكر تراسو ةينابسهو ةلوغلاو ةبلاادياو ىرغصلا ةيسسآ لحاوس ىلا مهيحالم
 نراننالا ةبتر قوف امهىلا روصتلا ةوقب نهذلا مفرت يتلا ةييعتلا سوريموه راعشأب

 دلب لكل راص يتح دئاقعلاو مولعلا ىلع صرملا مهب دجو بدالا قاطن مهيف عستاف
 ماع ةتربسا يفنيناوقلا سوغركيل ممل عضو و دلبلا كلذب صوصخم دوبعم مهراطقا نم
 ماع انيثا يف كلملا يغلاف لدعلا روما ةمافال مهندم يف تايروبجا تماقو 68

 ةيذاقرا فو 7417 ةنس ةيقئرق ينوا/ ٠١ ماع ةديلا يفو م١٠ ماع سوكرا فو ' ٠



0000 2-0 

 راصمالا رم تمتف اه ضرالا ماسقا رئاس يف ةريغك كإلما املودل ناكهنا ىلع
 فلثخلا دقو «رايدلا رم اهيالازخ تريعتس[ انو راطقالا نمانفاجر فتش ان

 ةزينوب وبلا برحو ةداورت برح لالخ يفو سيولب توم بوقع كلذ نع اهم سقت
 ةينامور ةيلصنق وا ةلايا تراصف داليمل ١47 ماع نامورلا ةيالو يف تلخد نأ يلا

 . تانسلا سلجمب ةقحال يا ةيتانس ةيالو سوتسغا نمز يف تراص مت ةيئاخا تييعسو

 ةنطلس كيس نانويلا ةكلمم تلخد نيطنطسة نمز ف ةينامورلا ةنطاسلا تمسق الو

 نم يناثلا فصنلا يف ةينودكم عم تراص مث ةيئاخا كلذ عم اهعما حرب امو قرشلا
 ظ اهولعخل ةينيطنطسقلا ىلع نرويديلصلا ىوعسا نا ىلا اهسأرب ةكلمم عبارلا نرقلا

 ٠ ا حتتف املو ىونجو ةيقدنبلا دنج ءاسور نم دحاو ريغل ةددعتم تاراما

 تايالو اهرامخ ةلمج اهكالثما م م مث دالبلا كلت مظعم ىلع اولوتسا ةينيطنطسقلا
 0 وأ ةروملا ةيالوو ةيداويل ةيالوو ةتيناي ةنالوو ةن ولاست ةبالو اعبرا

 بلطل نانويلا طشنف ١ ١85 ةنس تناك نا ىلا ركذي رييغت الب لاملا هذه ىلع تيقبف

  ةكلم مهدالب تراصف ماظعلا لودلا ضعب ةدعاسم كلذ مهل ىنستف لالقتسالا

 !-نايشلا نب ٠ اهدجيو واوف نوج يللا اترآ نوج نم قرشلا ىلا برغلا نم دتت ةلقتسم |

 ظ ةفورعملا رئازلا ٍقرشلا لاهشلاو قرشلا ىرمو ابروا يف ةيناثعلا ةلودلا دالب

 اًرتموايك 6٠© اطوطو نانويلا رحب بولا نمو طسوتملارجيلا بونجلا نمو ليبخر الاب

 ظ فنراتئم اهضرعو

 داليا 1 عبارلا نرقلا ذنم تناك دقف ةيدقلا ايلاطيا وا نامورلا دكلمم اما

 ظ 1 ل تح ل لاهشلا ين ةيبلسسلا ةلوغ وا ةيلاغ ماسقأ ثالث ةموسقم

 ريا | اًبرغو سيتاو تيناو اركسم ةلامث اهدحي ناكف سيودجلا يف ىربكلا نائويلاو ظ

 | يس نوشف مع 6 كيتايردالا رحب قرشو وتنرفاو سون ازيش ايواجو يلخادلاب فورعملا |[

 اوفي ردا ريخ م 23 .تعىدحا هي روطاربمالا نمز فو تايالو م 4 + روهمججا نمز |

 نم ةكلملا تعسر :نيطتطسق تامالو نيتنثا نوتيالو ةكلمملا لج ييسقتلا اذه
 دالبلا ا ةيلاطيا مسا نرفلا طش رانج الو طرا

 روطاربما يفاثلا سوناينتسوي نيب ايلاطيا تعسف برغلا ةنلطاس لالدعثا دعب و اهثم ||

 راطقالا اما نامورلا دالب سفن يا ةميدقلا ايلاطيا دح اذه ٠ نيبدرابللاو قرشلا

 بقامتو هترثكو هبعشنا ردحا لخدي داكي ال اهفراهتسالاو ماب مهلا تلآ يلا |
00077 ١7 
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 ةليملا دنع نغت 0 8 هلال هبصي إف هبه 0 هيلع رارغسالا 2

 نع هلها كيس هتايخخ كلذ دعب هيلع زع ناف لاتغاف ةقرسلا هيلع تعنتماف قرسف
 رسم البو ماد

 اويلبو ةينمالا هب اكرم ايف داهتحالا لهاو لضفلا يوذب هبشت نم لجرلا منو

 ا د لكولا ةءانق عنقي مل حارآساف بعتو لانف دجو كرداف يعسو لصخل بلطف دارملا

 داجاف لاق نم لوق نم دارملا ىنعملا وه كلذف رورخملا عمط عمطي

 ”ابرب ماركلاب هيثتلا نا: .مهلثم اونوكت مل نا اوهبشتو

 الا نازرلا
 0" مبا هل »

 ( بادالا ةرهز ةيعمج يف اهاقلا ةيطخ يشو )
 نكف ةسيزالا عيبج يف مالا رئاس خي راوتب نامورلاو نانويلا خيرات لدع ول

 نيتمالا نيتاه ناف كلذ يف عدب الو اًراشقنا رثكاو ةدام رفواو ةالاجم اهنم عضوا

 ىلا مولعلاو ندقلا لودو يف.ةةفورعملا ةليسولا وا لوالا لصالا ةلزنمم ناتدودعم

 ةيبروالا داليا عيمج يف ةيملاعلاءزاول نم ناك نيميدقلا اهيناسلب معلا نا:يح يردلا

 هوك مج لع تلبنا اذه لج نمو ٠ نالا ىلا ابنم ريثك يف كلذك لازي الو

 ةزاولاو ةيئانلا راثالا نم اًسينف لك نع امن ام نبي ةلياقألا دصقياعنم رات نم

 نع هيف جرخا الو سفنلا 3 ًاضرغ كلذب دصقا ال يلدملا ماقملاو لضفلا يف امهتيب

 اهضرعي ةيدتبم ةبرجت الا ين امو نولمم ايف كدض ماقملا نا ىلع خيراتلا ساطسق

 نيدقانلا نم ممريغ نع اهركسيو هناوخال

 ا نيتكلملا ةيفارنج ىلا ةراشالا نم نيتمالا خخرات يف عورشلا لبق دب الو
 لاوحالا نم ريغك يف مزالتلا نم ةيفارغجلاو خيراتلا نيب

 ماسقا ةثالث اهومسق امناو يلج اًيفاش ًديدحت ءامدقلا اهددحي مل نانويلا ةكلمسف
 ةيريليا اهيلا اوفاضا مث ةالامث ةيلاستو طسولا يف ةصاخ نانويلاو ابودج ةزينوبولبلا

 ةيلصالا اهبسقن هيلا غلب ام دح اذه ٠ ةيئانويلا رئازجلاو ةفارثو ةينو و ةيبوبجلا |
 5259099009 ئ22ئ52 22252377 2 25 12 2265555 222222255 1 72225 222ةا للا 7272_ا_سظال77تي272للسل 7 تس ب لآ آ آ



 لف 7

 ( روبقلاك ًانرثكأ راصوقازرالات قاضو قالخالا تدسفو لاوحالا تءاسو لاومالا

 دودلا ريغ اهنطاب يف سيلو رهاظلا ءاضيبم ةساكملا
 انسفنا الا هب عدخن ال ايف ينذلا ىدمتل م ىلع ةكربلاب روتسملا طسولا ينيرقايف

 فارظاي سنكي سلطالا ريرحلاب انتاجوز تلفر لتي ار 1 ليظابالاو فراخزلإ نم
 اودلقتو !راعمسم رهوجلاب اندالوا مت وأو نيسانكلا نع ةيدلبلا نينغيف عراوشلا ةماق

 ةشورفم روصقلا انكسولو ءاينغالا دالواب اهبشت فتددلاب ةءاتتبم بهذلا لسالس |
 لدسنا لاملا سار "لج هيف لذبن وا ماعلا هاضقنا لبق هنعب هامرغلا انبلاطي جابيدلاب ظ

 الو ديرن ام الا انلاح نم رهظي الف اًبارت سانلا نيعا يف تلنو ًاباجم انرما ةقيقح ىلع '
 انيدياب انتويب نيبرذ انلجراب انرامد ىلا ىعسن ن2“ لب رهظن ا١الا انه :كري

 امو طاسوالاب هبشنت يف نيبجلا قوعب زبملا لك الا,لعافلا ليلخ اي تناو
 كراج ةارما يزب ريقحلا اهتيب نم كتحجوز ترجخوا تيارا تاجردلا نم مهقوف

 300 .0١ ةلظموا ةلاعاحدب قون باهابسار طاريكلا رس 0
 ءاينغالا سالي ام كدالواو كتجوز سلتل ءاشعلجتلا بانذاب و ءاذغ لوفلاب تيضر

 كناكمسانلا نيب عفري د كنأش كاذ ريغيأ مهليل اطبرم هنوضري ال ثيبع يف متناو ظ
 ةيرزغتلل كسفن ضرعم تنا لب اراكأوا اًبهام دعت الو اًرامح وا الام هعميسحت الف

 هنم سأنلا كحضي اب رهظتل هيلا جام امم امرت
 كئاواذ رسما داهتجالاو ةقاطملا ةاواملا دالب يف كالاثما لاوحاب كربخا ينلس

 الو ددملا هع ةنراف رلع» قوف رد عانلا خوجلا نوسلي الو بهذلاب نواحم الل

 مهئاسنلو اتش فوصااو فيض ناعكلا مهسابل اماو نيلوقللا ءاسن ءايزاب ماس ايزتث
 نيضار غارفلا تاقوا يف اهب نوجرخي مللاوحا ميالتو مهناشب قيلت سبالم مهدالواو
 اذاف لذلا مهبسفنا فرعت الو دسملا ميول سمي ال هيلع مه اب نيحرف هيلا اولصو امي
 لختشي م ماواسن لغتشت هيف نوعسي مهناشىلا اوداع ديعلا موي وا ةلطعلا نمز ىضقتا

 نم موقلا ةداسوبب نم اذاو لاحوالا يف نيغرغ“ ةفزالا يف مهدالوا ىري الو لاجرلا

 عم تناو أسابو ةوت مهلل اوفاخي ملو أسار مهديا نيب اوضفخي مل ءابنغالاو ءاهجولا
 اف ريقملا ليلذلا فقوم مهباوبا ىلع فقث ريرحلا كتجوز سلو خوبجلاب كيدرت

 نيلاخلا نع ىنغ يف تناو نيشلا اذه ضرن ملو نيزلا كاذ تكرت ول كر

 ١ مدقلا هب تلف هادمت هقوف نم ىلا رظنو هادعش هدح لهج ن4 ةيقاع تاس اللا ؤ
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 فرك

 ' !ًرارف ةفاسلا هغئالط تدتراف شيلا مزهنا م اًراسكنا قحاللا !
 هيلدت ادم نيب بعتلا يف تفرص امو لاطلا يف تقفنا امال ةايللا يش كلتف

 هتعدوأ اذا يكسو هعار موللا ىارفألاو هأضر نا كو هيضغ فاي جافمو 11
/ 

 ردغو لالمو رو لالدو ضارعاو دصو ضابقناو كلامت كلذ نيبو هعاضا لاقلا

 001 لاو نتايفلا قبو اني ةلج ال ةافشو ةيفادملاب ءاقوو ةعدارلا
 | لراهدو بويحملا سمي ال امف ناوخاو بولقلا نع فن ال نويعو رث رئارسلا عم امل

 , ماشتحاو ماركاو ءايرو ماظعاو لالجاو
 ماشتحالا ةنؤوم هتردك  نكلو بذع مانالا ذاقلو

 رضاحو دري ال ٍض ام ناموي نامزلاف تاذللا مادهنا لبق تاقيوالا هذه منغاف

 تاوفلا لبق كموي تاوو تاف يذلا كسما ركذاف دغ هل ملعب ال

 طم

 همال ا ءادرب ىدرت نم

 ةيينلا اك هنع# ٠ ىلاعت فقام: مقا

 | هك كوملا "© عي  نامز ةمانا قاوم

 هبشنلا

 31 ا هل »

 ظ || زايتالاب 00 ناس هفرعي برشمو يسفن يل .تبا دفو
 ةاواسملا نيع وه يذلا لدعلاب ىلاعتو هناحيس هل ركآو هللاب نمؤا يلا ٠ ةيزه ريغ نم

 تدرا ام ءاقثرالاو حالفلا ةيلباقب م نم ةيوس لكل اًفرتعم أًريخ يعون ينبب نظاو

 هأضرو ديلقتلا دح دنع اًفوقوهيباب ناسالا هبشنت باجيا رعشلا كلذ نم هب تلنعاع

 ]هب #19 لفت نم ىلإ ةراشألا تدصف اماو ديلبلا لكولا:لمق ءادي تو أَ
 هيفيف قيطي ال ام هقئاع ىلع يقليو عسن ال ام هسفن فاكيف هيلع هكاردا رعي اهف هيلا
 ول لثم يفو قيرطلا فصتنم ىلا لوصولا لبق سفنلا رغاص لذلاو ةبيحلاب

 بابلالا يلوال ةربع هترارم تقشناف سوماجلاب "الفت خفتنا ذا

 تعاضف طساوالاو عاف طساوالاو رغاصالاو رباكالا نيب انرايد يف ةلعلا هذه ترس دقتلو
 ور هيك



 نيم هللا ٠ ناوكألا قرفم ىلع جات هتاذ عج 6 ر حدا قرفم ىلع اجاث |

 الخلا ة.ةدع

 « قحسا كب سيدال » 9

 ضعب ىلا !هد دوق املا ماع فيص 2 ناك ذأ اهبعك

 ءاوطلا ليدبتو هزنتلا بلط نانبل ىرق

21 

 ليلا, ةأطو تلقثو سارلا ىلع سعشلا ماهس تعقوو ءاملا رثفو ءاوملا نكس دفن
 رجثاف ٠ ءاضفلا ريغ ءافصلا ناوخال امو ءالخلا ىوس ءانحلا بالطل اف سفنلا ىلع
 بايلالا يلوا بحصو بدالا برس يل رسو دشاحما دسافم رذو رضاومْلا رجاوه

 ةيراس ةبرعلا انب عبقت الو "اليلظ الظ ةيدوالا فو لل ايس لاخلا ف نسل

 "اد ري الو اهرابغ نمات مل اهراثا تكردا “نا كناف لبجلاو :لبسلا نيب لحت لغ
 كلذ يكياتقر م دع ل كنا :ابم هئارت يحسف ابن يعبلا ةقك )|
 داهولاو ىبرلا نيب داوجلا قالطا هقلطت راغب درفنا لب ًاقيفر

 رشبلا سافناب ىنت نا لبق رخسلا تاجن قشن منتغاو

 رطعتو رانلا جدوهىلع ةلازغلا عولط ىلتو راهنلا ناكرب راجننا لبق رجنلا لباقو

 كيدي نيب ام لامج يللاحت كينيعفرط حرسو جيرلا تارطخ نه جيخلاو مازملاب رمي ام
 يلآل نم ناصغالا ماه تلاكتو راهنالا فافض ىلع راجثالا فوفص تقسن دقف

 المي ءاوملاو دوعلا ىلع قححسا ماغناب ركذاف دوعلا ىلع بيلدنعلا دّرغو ناجيتب ىدنلا
 «افشو ةحص نادبالا يف ليسي ةاملاو ءانهو ةايح بولقلا

 قفصت نوضغلاو صقري رهنلا» ”حداوص رووطلاو مسي قفالاو'
 بيشلا اهسوؤر مزن كنامزلا تايداعب ؛ىزهجست نادبل لابج ثاذ قوف نمو

 اقنع يفو ءانشلا ابماهيف ناكف ٠ لاك يندز بر اداح نا ىدانف الا هب تدادزاف
 هنيع اهجدحي كاذ ءارو نم رجياو فيصلا اهمادنا تحنو في رانا اهبلق يفو عيبرلا

 | ةجو.٠ قياس مندي اًدتح اًدبزم ادجو اًيغار دوعيف هامصلا اهروخص هدرنف هاقرزلا
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 اوعضت - نرا مكيلع ساب الو ٠ اهتمرب كلذ طقستف هل ريغ يف ىنمم وا كيكو أ
 ١ نم دحاو دقن ناف بويملا نم هيف ام ىلع مكهبنيل هلبثب نوقثت نم يدي نيب مكمالك
 ىلع داسحلاو ءادعالا نم تاعامج ديدنت نم ريخ رثشا يف هتحانمو ءاقدصالا نم ْ

 فراكأمو يلب“ يبا قب ريهز ريكلا رعاشلانأش ركذي مككو ٠ داهشالا سوؤر |

 | ىلع ينأي ىتح اهحيقنت ىلع رفوتلاو ءارعشلا هباحصا ىلع هدئاصق ضرع رم هلعفي
 كلذ نم يمس نكي ملو .تايلوحلاب هدئاصق تبقل كلذلو لماكل وح اهنم ةديصقلا
 ا ع دا هئافف لجل يد قلك هنا نع الضق الغ هنيه نم قل ال
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 وملا اذه |

 ٍْ مكتاشأ عضوم يف يتلا ةسردملا هذه ءالو ىلع ةظفاحلاب مكيطوا هاد ظ

 ظ اهتعشا نمو دشرلاو ةياردلا لهانممكل تضبن اهنمو مكمالحا تيذغ اهيفو كدشا عمجو ظ

 ام مكل تمتا يتلا يف ةلمخلا ىلعو رمتلا ةياحم .هئوض يف نوريست ام كوئاصب تسبتقا |

 حاجتلابابساب مكيديا تلصوو قطنلا لضف مكيف تكاو لقعلا ةمعن نم هللا مكفزر 1

 نافرعلاو لضفلايفارم يننوجردتي ةلاجر مكتلسراو الفلا ل يبس مكهوجويف نيكل ش'

 نكر ىلا ابنم نووات مل ةصع لازت نل اهنا اولعاو نارمعلا ةيدنا نم مهلحم نولحيو |
 وكذت نم ءافولا ميلع هضرفي امدنع اونوكق زي رح زرح يف لبق نم تو 15 زيزع
 ام فافرع نع اولفغن الو اهئالو قدص ىلع ةماقالا نم ةمذلا ماضاقتن امو اهئايعن

 مك هدهيشت ىلع ءانثلا لامحاو ءاضيبلا يدايالا نم لاضفملا ةءالعلا اههسسؤم ةطبنل
 يمحو ةيانعلاب ؟ل هدبعتو ءانثلا ريو مالكلا عوص مئملعت هيف يذلا ماقملا اذه َ

 يي مفلببل هلا هنانسحااو يلع هلضف لظ ةءافاو بيغملاو دهشملا ينلاح يق ةياعرلا ||

 لضفب ريستو راطقالا يف هيده ةعشا لسرت قرشلل اًبكوك لاز ال بيصن ىوا زوفلا ||
 : راصبالا تاريجتم هرون

 لك عاّتجا بوني و ماظنلا اذه دقع لحني هب يذلا كقرفت دعوم مويلا اذهو
 مهعئجت قطن اوخا دعبلاو برقلا ىلع اونوكف ماقملا اذه يف ؟عاتجا نع هي وذب كتم
 اونوكت ىتَح ةيناثغلا ةعماجو .ةينطولا ةطبار مهمضتو بلطلا ةدحوو بدالا ةبسن

 بابسا قيثوتو فكنفتلاو معلا راثا ءايحا يف أضعب هضعب دشي صوصرملا ناينبلاك
 انالوم ءارل تحي ةّئاقلا ناكرالا ةخذابلا.ةيلعلا انتلود لظ يف ندمتلاو ةراضحلا
 همايذ لعجو نامالاو لدعلا متاعد هب دياو هتلود هللا ديا ناخ ديم ادبع ناطلسلا ظ

 ريصسلل  وع ي



 اهعارو نيكي ال ع رطاوملا هيف دكتو رظاونلا اهيلع رهبست ىودج ابلقا اف ةيفقتلاو |

 أ ظفلل !ًدبعتسم اهيف ىنعملا نوكي م اًريثك ةيظفللا نا نع الضف مالكلا نم دوصفملا '

 يو فا 1 2

 ا سس ل ع مس :

 أ هوميف يئامملا نم هددع ءانغال نم اغلا لع اهبلطي طماو ةلصاقلا وأ ساننلا نلف
 هفلا يف اهنم لوصحم ١و دقنلا ىلع تبنث ال يتلا فسافسلا هذهي عاممالا ىلع

 | ةيلخلا تاريرقتلا يف ينبح سانجلاو مجيبلا مزتلا نم سانلا نم تيار دقلو
 | الو اهنع هل عسنم ال قئاقحو ضارغاب هيف بناكلا ديق امم اهوحنو خيراتلا بتكو
 الو جمسلا بهذملا اذهب سانلا علوا ام ردق نولبعن اذهبو لايخلاو ةفرخزلل اهيف لح

 هيف اوقرغتسا امم رعشلاو بطخلا يف كلذ نم هيلا اوغلب ام ركذ ىلا اذه دعب ةجاح

 رم ريثك مالكه يلع يلت اذا عماسلا راص ىتح اهوتا الا ةياغ اوكرتي ملو بهاذملا
 يفاعملا ثحبصاو قاقتشالا باوبا نم اَباب وا لكلا فيرصت نم اًبرض هنظ كلوا
 ىلع هان اًميش اهنم لوانت نم راصو اءاوناو تاسانج تلاختساف تؤتنم امناك ةنرعشلا

 نم نكي امهمو ٠ اًنيش هتقبط يف نمو يبنملا دعب ملو ىللس يبا نباو سيقلا ءىرما
 يف هناقوا عيضيو رعشلا لوق قلعتي نا مكنم دحال ىرا ال يناف ءارعشلا بهاذم
 از لل نت نال ةلضف كدحا يف سلو هديزتسي ع ىلا جوحا كدحا نال هتاناعم

 وا بدا وا ةكح نم دافتسي ام رعشلا يف نكي مل اذاو هنع سانلا هذخاي ام هتحيرق

 نزولا هيلع رودي ام ىراصق ثراكو ةتكن هادتبا وأ ىنعم راكشبا نم بجن ام

 ناك اذاو ٠ نيراصقلا قراطم عقوو فدلا رقنب اهلثم ىدّوي نا نكمي تاوصا الا

 ضارغالا يفهفرصيلف هطبض عيطقسي الف رعشلا هرطاخ ين شدي عوبطملا رعاشلا مكيف
 ؛يش طبض وا ةيعيبظلا دهاشملاو لاوخالا نم ءيش فصو وا ةيخيراتلاو ةيبدالا

 الو ىدس نامزلاب بهذي امم كاذ لك اش امو حدملاو بيبشتلا نود مولعلا دعاوق نم

 ةدئاف هنم لوانتي

 لأ اوم لف ارث وااوعَش بتك :اوسف هراكفا تانبب نوعفم هرملا نا اولعاو.

 مكحنارت نه ردص أم قدما ناو ةقن ىلع مكسفنا نم اونوكت الو متبتك آم ”رشن

 دقانلا ةعجارم مبتكا ٠١ اوعجارتو نيمهتم كرطاوخل اونوكت نا يعبتي نكلو ةلهو لوال

 هيف كدهج عايض نم اوسئتبت الف هحارطا يغبني ام مكمالك يف مثبصا ناو تنعتملا
 بعت ل هناف روطسلا ددعتو لمجا رفوت ىلع الو ةديصقلا تايبا ةرثك ىلع اوصرحت

 أ ظفل وا ةدحاو ةطلغب .باعن اهنكلو اهظفل رضتتب ةلاقم الو اهتايتا,ةلقب طق ةااردل

 غ) ا ا سس اسس سس ا اس سس هس رس سو ا يم يري سال ا يح

 اة سس سب سلسل ببسسمم
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 كلك الا اهوقو يشار لاو ةيسسللا ماعلا لوصا نم كدضو موقلا كيلو لا

0 
 ' مورشنتو برع للاقيف اهنودرتةءجتلا لظ ءارو ةبهتحملا دئاوفلا نم ريثك لقن نم

 م اهنوديزت ام ةغللا بتاكم نيزننو نطولا مولع كلذب رفوتتف دالبلا ف

 ' رك ذلاو _بيطلا هانثلا ركل نمشي ا ]تاليف ةوسرلا اسلاك لم |

 باقحالا ىلع يقابلا |
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 | رفؤتلاو .ةيبرعلا, باداب لاغتشالا:نع مكقرصا نا رك ايف يضرغ نم سلو
 | رصعلا اذه يف ةغللا ةثعب عم اوس الو اهبولسا ىلع يرجلا ماكحاو اهمولع ناقثا ىلع

 | ىلع بوا لك نم معلا لهاو نيبداتملا لابقاو .ًالاوط اراصعا اهتوبك دعب اهشاعتناو ْ

 ' تاغلل رئاس نع اهب تدرفتا يتلا ةيزملا نم اهل ا الع اهقالعا زارحاو اهنونف ساننقا ْ

 | رنا نع داضت, عادبالاو ةكللا نم اينو ىف امو اهبيكارت ةغالب و اهظافلا ةلارجي

 | يناعملا هيف كبست يذلا بلاقلا ين ذا مولعلا عيب ىلع مدقم ةما لكدنع ةغللا ناقثا ْ

 |' نصا ارملا كللتو اًني وكت لجحاىلاقلا كلذ ناك رظاوللا روص اهيف لذقتيفلا ةارملاو

 مكماكحاو اهب مكلاغتشا ناككلذلو عصناو رهظا رطاوملاو عدبا يناعملا تءاج ام
 أ

 اهزاج ماكحاو امنادرفم ةفرعم يف قمعتلاو اهبولساو اهترابعل
 اروع نم اهقاقتشاو

 ظ مكنال ااهيلا ةروكذملا مولعلا لقتو اهيف فيلاتلا نم ضرغلا غولب ىلع مكل عئارذلا

 , اوطبنتستو اهب ةقيلخلا اهباوثا اهوسبلتو أهروصب ينامملا اوروصت نا نوعيطتست كلذب

 | يذلا امناو اهباب را دهع دعب ثدح امم ةغالا هذه 2 عضو اه قبس مل يتلا ظافلالا امل

 للاى لك ايم ءارقتساو اجلا بهاذم يصقث يف لاغيالا ابيف هوبنتحت نا يخبذي

ز الو لقعلل هيف ٌةدئاف الل 5 ةلاسم
 هجو ذا ناسسسالا 2 ةرصمت ةدان

 ىلع لايعتسالا

 ١! هنكاعا يف هيلع ضوصنم ةييضقلا هوخملا نم هيلع عمجماو دحاو لاوفالا عيبج

 غوص هيف اهيخوتو ةيعيدبلا تاسانجلاو عاونالا نع بيقتتلا كلذب لصتيو ٠ هوعنرع |

 كلذ ناف رثنلاو مفنلا نم مالكلا
نسال ميثم ةغالبلا ناكرال مداه

 ةحاصفلا هوحو 

 اقافتا هنم ءاج امالا هيجو نع مالكلاب جورالاو فاكقلا نم بلاغلا ىلع هيضنقتب ال

ب نوكي هنسحو تانسحلا نم دعي هناف ةفلكر يغ لعوا
 يهيبطلا مظنلا نم هبرق ردق

ىنبي يتلا يفاعملالوصاب ةربعلا ذا غيلبلا رظن يف هب دقعي الق اذه نا الا
 مالكلا اهيلع 

عيدبلا ءالع هلك كاذ ىلع تبفناام ىلع ةنيزلادروم ةدراولاةقحاللا تانيبتلاب ال
 3 م

 وهيذلا ينعملا ىلا ابعوجرا ةيظفالا تانسحملا نم ىلعا ةيونعملا تانسحملا تناك اذملو
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 أ سرادلا روط توفي امب همالك وشحيو هفيلات نع ةدوصقملا ةدئافلا هيلا وعدت ال اي أ
 أ ديفتسملاحرطي ذا هعاب لوطو هتعارب تابثا ديرب وه انيبف اهببرغو لئاسملا ضمان نم ١
 أ هيف طقس امم اذهو ٠ ةاياعملا نم ابرمض هياتك حبصيو الحاس اهل كردي ال ججل يف
 فسافسلا هذه لاثما ليبس يف مبلع لضف اوعاضاف مهتلجو ءايلعلا رباك نم ريغك
 تالمبلا اياوز يف تحرطف اهريغ ىلا مهفيلات نع سانلا بغرو

 نم اضوصخ ةيلعلا ماكحالا تابثا يف عرستلاو ماياف مترضاح وا فلا *اوسو
 قئاقحملا دسفتو مولا وشفي التل هنع ذخالا ىلا مهنانئملاو متم سانلا ةقث قو
 أ هحاضيا ىلع ةردقلا «سفنا نم يتفرع»و هتحص ىلع فوقولا لق ج1 اون.كن الو ةيلبعلا

 ' لقني يذلا غسانلا ةلزنم يتلزنم نك انلقت اذكهاولوةئنا اورطضت الث هنع ملثس ىتم |
 نولبم ال ام لقن سنتا 2 قف عا اوملعاو ٠ اهءارو ام معي الو فورحلا رود
 نيتفايتملا ةرثك نم نولت امل .ةليبو دراوم م درواو ةجرح باعش يف اذ مطرو
 اومصتعت مل اذاف هومهني مل وا هنولقني ام اومهفاسكلا وا ةرهبشلا دصقب فيلاتلا لف
 هنم جرخلا مكيلع رسعي ايف عوقولا اونمان م ريغ نع اهنوقلتن ةل اسم لك يف ثمل
 هداقت لق رصع يف نحنو اهبس الو للعلا داسفا يف ةعيرذو ماهوالا رشن يف اًبيس متنكو
 داسفلا معيف ةقثلا هجو نم سانلا هاقلتنو يكن ريغ نم طلخلا وش ١

 تائم ذم هيف نأ امو راطقالا هذه يف ملعلا ةلاح هيلا تراص اب ملعي مكلكو
 غي اندعب تيقر يتلا مالا نم انريغ نوك ةلاح فوقولاو فلختلا نم نينسلا نه
 فشكلا ليبس يف ةبئاد قيقحتلاو ثحيلا نامدا ىلع ةفكاع لزن مل ةيندملا جراعم
 هتاياغ ءاصقتساو هكرادم يف رحبتلاو لعلا يف ةطسبلا نم اوخلب نا ىلا طابنتسالاو
 لكو ةاصحا هب طيحي الو دح دنع فقي ال ام هنم اوعرفو هيلع اودازو مواعم وه ام

 اياقب نم اننئازخ يف ناكأم باهذ نع الضف هنع انسرادمو انبتك تلخن امم كلذ
 ةجاملا سما يف مويلا نحف ٠ ناسللا بادا ىدعتي ال ام هب هانغ ال ام الا فلسلا مولع
 كئلواب قمل( يبرعلا انئاسل ىلا تانرجتسملا هذه لقنو رئاخذلا كلت عاجرتسا ىلا
 رم يش ىلا متدمح اذاف“ هيف انومدقت يذلا ليبسلا يف انئاوطخ فناتساو موقلا
 دالبلا يف مولعلا هذهلثم ثب ىلا اعرذتإ رك امم ةجاحلا هيلا تعد ايف نكيلف فيلاتلا
 نايبلاو وحنلا دعاوقب قئاقللا نم هيف أربح ال رصع ىلا انيببثنا دق اننا نم نولبت ال
 ظ نم اص فرطب ح١ مكلكو جيدملاو لزغلا يفاعم راكشباب عارتخالا نم ينغتسي الو
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 تداتعا دقو ًاّقح تناكواو ريكتلا لحصو لضفلا ةق ا امئاف ىوعدلا كرذ-او 8

 ةرشع يعداو ةرشع هل تناكول ىتح'هقح نم اهبحاص سخبتو اهنم رفنت نا سوغنلا |[

 ماياو - راض داو 32ه ني نالا اف ةعسن هل اهواعجي نا هديا

 | فيزي نم داصرملا يف كل موقي نا راذح نولمت ال ايف طلخلاو تايلعلا يف هي وتلا

 ٠ نبئست الو ٠ديزملا نوبلطت ثيح نم ناصقنلا يف نوعقتف جيل متعاضب دريو ص

ن يذلا معلا يف ولو ءيش لك نع باوجلا نسحي ىتح اناع ىس ال ملاعلا نا |
 ١ هل درح

 منعا نم نا ررقث دق لب هدنع فقتي دح ىلا ىهتني ال لعلا ناف همايا هيلع ىف

 عسو هنا نظو هسفنب رتغا نمو هلهج ىلع هعلطيو هروصقب هبر رصبب نا ملا لئاضف

 فراعلا "ناجي الف ٠ هكرادم فعضو هةعاضب ةلق ىلع لد دقف ذع ا

 ريخ يردا ال لئاقلا لوق ناف يردا ال لوقي نا هرضي مف ءيش نع لكس اذا 9 ْ

 هيف هلاك ةلداو علا يذ رثام ةلمج نم كلذ دع دق لب تأطخا هل لاقي نا 11

 لاف يف نع ءالملا .نم لثس نيف رهزملا هباتك يف اياب لقا رطل 3

 يلاو شفخالاو ديرد ناو يعع”الاك م هئاربكو ممريهاشم نم ع كذن يرداال

 | يلا ةرضحب موي تنك يفارفعزلا هللادبع وبا لاق : ةقبطلا هذه لها نم مثريغو عاح

 | لوقثا :رضح نم ضعب هل لاقف ٠ يردا ال لاقن :قش نع لثسف كلت 0

 / تراك ول : لاقف ٠ دلب لكن م ةلحرلا كيلاو لبالا دابكأ برضت كيلاو يردا ال

 يردا ال لاقف ةلّثسم نع يعشلا لثسو : لاق تننتسال نع يرداال دس كن

 ٠ يردا ال يردا ال ايف لوفال لاقف ٠ ناطلسلا قزر ذخات ءىش يأبف : هل ليقف

 5ك يفتنا ظ
 00 01 نييلرفلا ني ركنا العا دب اكس ام كلذ نم نع ظ

 ةرطمأ.هل تلاقق لفاح سلجم يف ءالعلا ريهاشم دحال موب تدصت فارشالا نياوخ

 ثينلا لاصتا ةلعام نذا : تلاق ٠ يردا ال : لاقف ٠ وحص ما لالملا دعب نكي

 00 ايرتشملا : ناكس نا نظنا : تلاق .٠ هلبعن ال امم اذه : لاق 3 ٠

 رجتد ملف اع اي تلاقف٠ كلذ نم اًميش )عا ال يفا ةديسلا اهتيا : لاق ٠ اننقاخ ىلع

 يش ملا ال يا نايحا لوقي ىتح : لاقف ٠ نذا لملا يف هرم
 ةرهشلا نودعفنلاو ةدئافلا ”خوتيلف مواعلا نم ملع يف فيلات مكدحا بدتتا اذاو

 | لففشتلالا همه فرصني الثل عالطا ةعس وا ىلع ىلضف نم هيتوا + سانلا ةفشاكم ظ
 00 ا ا ا ا ا ا وبل او



 0 ل

 أ ىلع هيبنتلاو ةئطختلاو دقنلل اوغرفتل الف هيف ثحبل جرعماو بدا سلجم عض ا
 _ هفوثطخت نم عفرا مكا مومشوتو مك خلبج سانلا اوفشاكت نا ةدارا معلا له) تاوفه
 ١ قودصلا كي رازثعثالاو سوفنلا يف كلم رافنلا ثعبي كلذ ناف ادلع عسواو اماقم
 ! تيضراقلل اضارغا مكسفنا نوبصنتو مكطاغناو مكئافصر نم ةهاركلا نيعب نوظحتو
 ظ بس كالذ نوكيف مكناسحاو مكي زم نم ”ضفلاب ةنسلالا نورغتو نينعاطلا اًمادهاو
 دصاقملا :ىم هنوخوتل اهف داصرملاب كل فوقولاو كل ةوادعلا بصنو مماقم طح يف |
 وا لضفب رهتشا نم ىلع نعطلا نم ريذحتلا لك مرذحاو ٠ بئاغرلا نم هيلا نوهتلو |
 كسفنا متلعج متلعفنا مناف مدقتلاب لعلا لها اهس الو سانلا داوس 3 تر
 ”قفان دح ىلع منا نيح ذي مكيبصانمو م ءادعا خراكاف هل عيشل نم لكل ضرغ
 لاوحا يف نيعياشملاو ٠ هاقدصالاو ةباعصلا نم رانكتسالا ىلا سانلا جوحا مرَما
 أ .داوس سانلا ةنيسحت الو ٠ لضفلاو ةرهشلا بتارم يف مدقتلا ىلا نيعفادلاو ايندلا
 ْ ميهفو لولق كئلوا نم نوفدصملاو دوذعم رق مهف معلا يوذ ناف باوصلا ةذرعم 2
 أ ام درجب مكحي اأو ىاوعد يف ثمل غرفتي الذ قملا عضوم فرعي نا همهم ال نم
 اذاو ٠ لئاط ىلع اهنم نولصحت الف رهشالا ةيلضفا نم همشو ىلا ىنبسوا هلل يف ررقت
 هل ةادا ال نم مريغب نظلا اف رمالا نم ريثك يف عقاولا وهو ٠ هايلعلا لاح كلذ ناك
 لصفلل هددع عقوم الو مك

 ظ دعقم مهنم مك دعقم نكيلف مهم زيربتلا كيوذ ايس الو ملا لها 'مسلاج اذاو
 مهيلع حذخا امم مهجرخي ام هلت يف ناف اوطلغ ولو مهيلع ضارتعالاو ماياو ديفشسملا
 | مقرعام دعب اً”ايكتساو ةفنا ةرباكملاو جاهتحالا ىلا اوعرسن الف مسمردب طخ مكل رهظاو فراع مكيلع ضرتعا اذاو ٠ هنم نوجرخي ال اهف كوري نا نونمأت الو
 متامرح يف أببس 5 6 زييقلا نهوو لهجلاب يفر يرذي كلذ ناف قحلا
 فنعلاب مصخلا ذخاو ريقجتلاو فلصلا اوما لدج ىلا متعفد اذاو ٠ ةمح دئاوف
 ءلع دوهي و باوصلا هجو ينخيو قحلا عيش امم كالذ نافقحلاب هعانقال ءالعتسالاو
 لافتشالاو ع مكتود وه نم ةلجاسمو ماياو زجاعلا حالس نم فاصلا نال ةمسهتلاب

 رباكو ىلا ناف ديفملا داشرا باوصلا ىلا هودشرت نا يغبني نكلو هلادجو هتطلاغمم |
 مكمادقا لزتسي ام ىلا مجردتسيو مكملع نيشي الثل المح اًعالقا هنع اوعلفاف
 نوبفملا ةقفصب هنع نوعجرتو هيلع هوقذخا يذلا قي رطلا نم نوتؤنف
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 ذهجلا نامداب لاكلا اهغليي ةقيقملا ىلع هسفن ذاتسا وهو هلغش ماقم يفو هتبب يف ماع أ
 ايام زيصملا ف اوغلب كتم داحأ 0 لو لاتشألاو ةنئاطما را

 منم ١ دحا غىرطا الل يلا ريغ اليلح اظح سايقلاو لوصالا نم اوصحأاو ازيزع |
 هدم يش سشسعشعسلل

 رشا ينكلو لالا دودح نم برقت الو | تاياغ نم يش ىلع ل حسا دق هنأب 1

 اوراص دق مهناب سوردلا لس نم ةجرد رخ ا ىلا اوهتناو ةلزاملا هذه اوغلب نيذلا ||[

 1 د تانيكامع ٍيناحزو | س نم ةحرد لوا ف مهمدق اومهضي نال الها

 1 سس دس

 هرآثم عفرب نيماقلا معلا لها داوس 28 ليلق نع نودي“ مهنا مهئازع تابثو مهدئفا ا

 فينتو ءاكذلا رون ءقطت يتلا لكلا ير مهيلع بهت ل اذا هراث ؟ ىلع سيرطتلاو |

 دلو ايلي ةيناعلا 3 لأساو اهرش مرذحا يتلا ةفالا وهو الا تابثلا نوضح

 عايضب لاني نا ؟دهج ىلع الو ندوب عكت نا ممازع ىلع شخا ل اهوزواج
 اتطبتسم هيف مدقتلا غار ناكاذا الا هلع عفني ال ملاعلا نا اًنايب ىديزا تسلو

 ةييلوطب الا ا 0ع كلذو هلئاسمو هعورف نم بعشل امي طيح هلئاخدو هرارسال

 هئاصحال عرذلا ءالخاو هظفح يخوتي ال نهذلا غيرفتو ةءجارملا راك ةلوازملا

 ام زواجتي الو علا نم هينعي ال امل ضرعتي ال نا كنم ديزتسلل حصنا ٍفاف كلذأو
 ةردق هسفننم دجو نآو هتكلم يف خرب و هن هظح يفوعسي نا لبق هريغ ىلا هسرد
 ال د يكلم ف مضنيو هذخأم سناجي ايف كل د11 لل كام عسوتلا ىلع ظ

 قيضتو هيف اهتكلم فعضي ام عىلعلا رود هيف ضراعتن الو !ديعب نهذلا لاقتنا نوكي

 الف ةريصبلا ىمرم دعبب و ركفلا سهذم عستي و لقعلا ةدامابب رفوتت ةدئاف لع لكلو

 أمب هندذ دوس مولعلا رئاَس نه هيلا مضي اع هلع نيازي نأ 3 اق ند 0 ع

 ريدجلا هنف وه اع هفرصي ال ثيحب كلذ كل نكلو كرادملا نم هعالطا هياا لصي

 رصقي العا ةطاحالا دصقو رحبتلا نود زكراشملا لد ىلع هيف ردتقيلو هيف عسوتلاب

 مع ناو ٠ عيبا يف التم جرخ اهاخوتي يفلا مولعلا نم دحاو لك لوانت نع هعاب

 يف جيصاو مولعلا قرف: طاحا دق رصعلا فو.ليفو ءاملعلا ةمالعب توعنملا اثالف نإ

 ِ نيمدقتملا ءالع ريهاشم ءالزهو رورغلا نيقلتو لاخلا نييزت وه اماف اماما اهنمه لك

 الا زيربتلاو قبساب هيلا راشي نمي مهنم ا"دحاو نودخت نوداكت ال نيرخاتملاو
 5 5 0 . 0 5 0 .٠ ١

 د جوخ

 د سديم هيي

 مكس

 ا



 لدفت

 أ ماوعالا لب روهشلا انع متيضف دق هابحالا ناوخالا لب.ءانلا ةذمالتلا اهما مف
 | لهو رمشاو ردا قاشم ككمحت ىنعم يسفنا نم متفرع هيف يذلا دحلا متفلب ىتح
 , مكلاوحا دايق ءاطعاو ةثادحلا يمالم نع كفا طفو بصنلاو دهجلا ىلع معئابط
 | ناوخالاو مهنيي متأشن نيذلا لهالاو اهوقلا يتلا لزانملا ةرجاهمو متود اهسسوسي نمل

 نم مكيف امو ٠ اةابصلا ةرشع مهنييو 0 تفلاو دلوملا راد مثاياو متعبج نيذلا |
 اهتالع دادعاو اهئانب ديبشت نيب فيلاكتلا تاعم نمةسردملا هذه ءاشنا يف ام لهجي
 ظ مكمانمو 5 اذغو كسورد يف كيل مايقلاو ميذبتو متسايس ىلع اهيف لاجرلا ريفوتو
 , ناو ةلصاوتملا تاماههالاو ةلئاطلا تاقفنلا نم كك ةوايلوا مشجتي امو مكلاوحا رئاسو
 هيفا رولعلا مكقيمبتو مكين ووش يف ةيعسو مكتحلصم ىلع فقو هءيبج كلذ
 ظ مكعمتج نم ىلوالا تالخلا اواحتو مرصع ةمزا ىلع اوضبقث نال الها هيف نونوكت
 | همفت دوعي اهف يعسلاو ةينطولا نأش زيزعتو ةيندملارشن يف ةقباسلا مدقلا مكل نوكتو
 ظ دالبلا يلعو مكب

 ميلا هندولا .تازاجإلا ميديا يفو ةسردملا هذه لنرم متجرخ اذاف
 4 ةركاذلا دبعتو اهيف هومعتيقلت ام سرد ىلع ةرياثملا هب يكيصوا ام لواف اهسورد
 ا سفنلا ثيدح هولعجاف ٠ هلاها ليق مك رعلا ةف ١ ناف نايسنلا هيلا عرسي نا ةفاخم
 هتكلم يس ىتح مرطاوخ هرارساب اوضّورو يلا يف هورت اذنو متاواخ ف
 هنم اوعنقل الو مكهئادب كيس هروص لثتو مكاليخع يف هلئاسم ختارتو مناهذا يف
 0 مكيديا هيلا تلصو ام اوديزةسا نكلو سردلا تاقلح يف هوممنلب يذلا ردقلاب
 ةطاحالاو لئاسملا هنك كاردال ءارقتسالاو ثحيلا نامداب مكسفلا اوذخو هنم
 نا اهمولع قتلت نم دحال نمضت ال ةسردملا ناف اهبيرغو اهتدان رابظتساو اهفارطاب
 ريصي ملاعلا امئاو اهقوط يف الو سرادملا نم ءيش ةراغ يف كلذ الو اًناعاهنم عرف
 مي ياتي بممد دلل

 ا



 دايت أشرق لذبي نا هسفن مدحال عوطت ال نيذلا مثو ٠ سئاسدلا سدو قاقثلا | ْ

 ظ يعد نإإو ةعيرشلا يعن دنع اًقوقو كلذ امناو ماركلا مركأ ناك ناو قح ىلا 02
 ْ 000 ةعب رشلا ةفلاذم ىلع هلمحي نم لاقو هئرجاب قكأ بمن لا مدعا

 ادهيسم نادعسلا كسح ىلع تيبا نال هللأو 2 ا عال ليقع هيخال 47

 ءال لهو « س انلا نم دحال امباظ هللا ىلا نا نم "يلا بحا دسم لا رج ِ

 ةمزاملا داقحالا رمخ نم رودصلا ءايقنالا ةقحلا ٌةداعسلاب نورفاظلا ريخلا ةامع مث ْ

 / ةرئاصلا ةيوخالا هذه ءاضعا هللا ءاش ن نا مهبابل نمو دسافملا سجاوه نع ممرئاض

 كريرطبلا سرطب انحوي دنسلا ديسلا اضرب ابعينص نسل ةزئافلا ناسحالا ليبس يف 0

 تماق هدي ىلع يذلا توريب ةفقاسأ سيئر سبدلا فسوي لاضفملا ديسلاو يف اطنالا |

 نوريشيو ٠ تابملا يف نوسفانتي و دماحلا هس اهأاضعا ىرابتي ةيوخالا هذه انددع |

 0 اا فقاو هب فرع اح صخلو ةاجحلا ةداعس هب روصت ام لضفا ىلإ نيا ةرإس
 ةعي رش ىلع ةريسلا قيبطت اهنا نولئاقلا اهروصت اكةداعسلا اوروصت دق عيبمججا ايرينا

 لجو نع هلل

 ققدملا يوغللاو ققحلا ةمالعلا ملاملاةرضح هظفل يذلا باطخلا وهو

 ةسردملا ةباط ىلع زئاوجلا عيزوت ءانثا يف يجزايلا ميهربا ويلا
 دحالاءوي توري ين كيلوثاكلا مورلل ة كر يرطبلا

 ليال يف عقاولا

 ةداسلا اهيا

 يلا معماسم هب فرصا باطخ ةلزنم لزنتي ام ميديا نيب مالكلل تيعد دق
 رطاوخلا مام ءاعدتسا ةقسانتملا مالعالاوةءباتنملا .ءاممالا هذه نم لع لتي امريغ

 سفن هيلا حاترت امم ني رالو نك ناو للملا لقث * نم كلذ لثم نع أني امل ًاعفدو |

 رائغم يس قبسلا بصق لين ىلا مهتارابمو ءايكذالا اننايتف قابس ىري ينطو للك |
 مس سس لا 1 ا ا د ا ا اا ابا ااا ااا ما وكر ايوحالا 5 كك



 أ ىلع طوسبملا ينامسجلا روطلا طاسب ىلع اوبلقثي نا اونتكأ لب ةياونعملا ايما تاذل
 لذبي 0 نا مالكلا ىراصقو هنع «اياو هل هللا انفو ٠ ةينيبلا لوغو |

 تناك نمو ٠ ايندلا نم هجورخ لبق يميهبلا روطلا ذالم عيمج ٍيفوتسي ىن> هعسو ظ

 | يصاو ةيلاعلا محلا هئقرافو ةلضافلا قالخالا هيف تتام فّرتلا هدنع ةداعسلا ةقيقح
 اهنلع الا اندلا نم اهمهي ال ةئاسلا 02 ظ
 ابليس يف نورقحسمو اهنوبلطيف ةطلسلا يه امنا ةداعسلا نا نولوقي نم مهنمو ظ
 داعساو قوقللا ءايحاب دو الا جوقل ىلا ا دصق اهيغتبي لجر نالجر مو سيفن لك |

 لجو هقلخ ىلع هتاكرب رزغاو هدايعوع هللا متن ربكا نم بير الو نوكيف ٠ ةيعرلا |
 ميهيلع ذفنيو هال رم ف ولا قوقح يف هدي ق اطيل ةليللا لطي“

 فصقتني الو مهب لزنت ةلز: مثعاو ةيعرلا ىلع لحت ةمتث ربكأ نكُف هئاوها ماكنا ١

 يف محل راجي مهتئيه لوهب مهلثعو مهتعانش لاكي مروصي هلأف خيراتلاك الاوه نم .| ظ
 ركذ حبفا سانلا |

 نوري ال ءالؤهو ٠ بيطلا ركذلاو نسملا تيصلا يف ةداعسلا رصحي نم مهنمو
 نوذباكن و لاومالا ا مذي ام ةيئاججو حدمي ام نايتاب الا الامح ةايملا جلا

 قطنتو ممدماحت ثدحت ةنسلا اهناك دالبلا ىرت ىتح مهحلاصمو سانلا ةمدخ يف ءانعلا

 0 ل سبكلا نم ملوق ن م لاثمالا يف ءاج اب تولفحي الو همراك | 0
 ٠ دواي ال هنا هللاو هللا ضرقب نيكسملا يطع طع نم نأ نونوقوي نيذلا مهو الا

 7 ةرشعب هيلع منا دحاو هليبس يف لذب ٠
 ةي ريخلا لامعالا مئاعدوةنسحلا راث الا نداعمنه وهل ةداعسال روصتلا اذه نا مث

 مهتناما لحو مهتقث عضو. مهف امك مهبولق يف مهزعاو اًركذ قلخلا دمحا هباحتصاو |
 اوذختي مث هب اوفصويو ريلاب اوفرعي يتح نوليحخب نم مهيلا ضت نا كاباو

 مهف ضارعالا ضرقو تباوغألا سالتخا ىلع هب نوئيعتسي احالس ركذلا كلذ |

 هيف ليق يذلاك ظ

 اماص الو ىلص ايث هاوخ ىتح هبلطي ناك رمال ماصو ىلص |
 نوماخخب ءال وهف ىلاعتهللا اياصو ىلع ةريسلا قيبطت ةداعسلا امنا نولوقي 'مهنمو

 الا ضوع كلذل نوفعبب ال هريغكو هليلُق فورعملا نونايو اهريبكو اهريغص تاكل |

 | ذو ةبيغلاو فذقلا 6 ىلع نومرخي نيدذلا مهو مهقلاخناوضرو مترثامغ ناشمح| |
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 | ناوط.» ديمح عورشم لكل ةايملا ةعسو ةكحلا حابصم ءابلالا بابلو ءابظملا ريماب |

 تناكاذا ىتح لامعالا عزانتو لاغشالا محازنل رمآلا تفوسف ةرهازلا ةنيدملا هذه |

 وهون امزلا لاوحا كرهفدتو مايالا افك ةدضار مائتلالا كدعوم اند دقو سما ةليل ظ

 يذلا رمالا يف مالكلاب .تئخل ينالاقبو يبطخ- كيس هب عبصتسا يذلا حابصلل |
 | لك ةبيغر يه « ةاييلا ةداعس »وهو ٠ فالتخالا هيلا ءاجتالا قو قافتالا هيلع
 ٠ راطخالا محقثيو ٠ لاغشالا يفاعيو ٠ لاوهالا يماقي الو هيناما ىصقاو يح |

2 

 م

 برغي و قّرَشِنو دو ريغيو رحخ.و ٌربيو |
 ةئينملا ةديعسلا ةايلا ءارو دجلا ىلع قلخلا ندل نم نويمدالا قفتادقواما 3

 كلذو ٠ اضيرع ةاليوط اًقالتخا اهليصحت قرطو اهساّتلا هوجو يف اوفلتخا مهنا ريغ

 مهضعبب ىضفا دقو ٠ اهتقيقح لقعت يف مت ارا نيابتو٠ أمتروص مسر يف مراكفا دعابتل
 صوصللاكب ارضالا عضومنم ةنيناطلاو ءاقثلا ندعمنم ةداعسلا اوبلطنا ىلا رمالا
 كاذ يفسانللو عينصلا وسب سانلا يظفحمو سئاسدلا يسادو داقحالا عارزو ةلثقلاو

 ةداعسلا يف مهضعب بهاذم نالا ميلاو ٠ اهرصح بلاطلا يبعي داكي بهاذم

ْ 
1 

1 

َ 

 هءارو يعسف ناسنالا :ىذل» لالا رئوي يش اغا ةذاعدلا نا.ىلا بهذ نه مهم

 هسفن تفاك دقو ”ةماس هيف هذخات ال ليللا لمعب راهنلا لمع الصاو ”دجملا ىعس
 | دوق هيحشتا اه لك نم ةناذ مرح نا دح ىلا محلاب كعلواو راكد ع

 ' !رارفو رانيدلا لع اضرح بكرملاو سبلملاو برشملاو مظملل يف قئاتلا نم ني رتككلا
 عتمتي انا مولا اذه لها نء دحاولا ناكف ٠ هداعب ةدحوو هقارف ةعولب ملاتلا نم
 ساو سئاثدلا : نم انلا اذكو اذك ' نع قوت نلتلا لوقب هربق يف وهو. دجنكو
 مهثارول ءانمالا ءالكوأا مهنا ءالؤه فاصوا

 رهظملا ةمباو ةقفنلا يف عسوتلاو شيعلا ءاخر يف اهلك ةداعسلا دعي نم مهنمو

 سبلي و عاتملا سفناب ةيزملا شوقتلاب ةفرخزملا ءاحيفلا ةقفاشلا رادلا نكسيف
 .مادخا نهرثكسي و ةمهطملا لويلغاو ةفرخزملا ةيببلا بكارملا ذختل وّةرخافلا بايغلا
 فال الا ةرشعلا هنذا ة ملا فرصي هارتف هذالم لييسيف هدجو قفني نا هسفن وخض'و

 نم هئابسا يف لب هتيب راوج يف نوكي دقو ةدحاولا ةليللا يف افلا ةرشع ةسختخاو |

 ٍق نيسمغنملا فدص اذهو ٠ ءيشب هل خكري الف سدعلا نم ةلكأ ىلا هلق نك

 | نم اثيش اوقوذي ملو ٠ نامسجلا روطلا الا ةايملا راوطا نم اوفرعي مل نيذلا فّرثلا
 0 قش تتتتخأذذذذ ]1 | |1|]1|1|1|1|1|1|1 121|1 10101011
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 ' لوصولا نود ةضرتعملا تابقعلا ليزي و لكاشملا لح ىلع ىوقي ةهابنلاو ءاكذلا هواجي
 ! قلعتلا :ىم هيف بش امي هقوثو ادبم ىلع هريبدت ىلا هرعأ لكو دق رطقلاذ ةجحلا ,ىلا
 أ ديلا دْبَع يزانلا ناطلسلا انالوم ةفيلملا ةلالج ىضر ىلا حايترالاو ةيعباتلا رهوجب
 000 .تايثو ةيضاملا مايالا لئاوغ نه هليذ ةراهط نع الضف ظعالا ناخ
 ووو را ناك ن يذه عبتا نءو لدعلاو قمحلا ؟ح ىلع اهعيقوتل روهالا نم همربب
 ا كلذو ريبزلا نب هللا دبع عم ىرجاب الخ هنأش يف لضانلل ةجح نم نكي مو كارم
 ' الا قيرطلا نم أهدارفا رفف ريبزلا قب هللا دبع اهيف ةبصعب رم هنع هلأ يضر رمح نا“

 | نكيمو كفاخاف مرتجا مل لاقف ٠ كباحصا عم رفت مل فيك ٠ رمع هل لاقف ديبزلا كنا
 ظ لوحي نا. ريمالا ومس لاح ناسل نوكيس كاذو ٠ كل عسواف قيض نم قي رطلا يف
 ظ رهظم لظيل ةفيرشلا ةيعباتلاب د هللا هديا حاولا جابنملا اذه يف دصقي اه نود ظ

 1 هلوطو هلوجب ةينسلا ةنطلسلا لقاعم نم اثيصح انصحو ةيناهاشلا تافطمتلا

 ظ ظ ظ ظ 0
 ظ
 ظ

 اي ١ تا

 ى» ينوترشلا يروخلا يدنفا ذأ »

 ١ م4 ةنس اهاقلا ةبطخ

 الو ٠ ةعيرشلا نع غاز نأ نانثمحا ال نا اولع نيذلا اهيا اي يلا هلل دمحا
 أ لئس نا نيذلا اهيا اي لب هللا ىىدع نمل ءانه الو ليبسلا ءاوس نع جاع نمل ةداعس

 0 الإ ودا لي ناو + ةيلإلا تالسأ ىلع منك ةنسحلا راثألا يوذ نع
 | ةنيدمو مب لفح ناكم اذبح ايف ميلا ريشأ هءرش ىشْخي ال نم ةالخاو ٠ هريخ ىجري
 أ سانلا يصاون هده شب دهشمب ةذل ربكأ يسفنل نا كا الو اههف ريمغا لاجر نم متن
 | لئاضفلا راجشا هيف ىرنيذلا دهشملا اذيكق لخ ةراهطو سفن ةهازنو ريخبحو ابدا
 | ابلكأ يقؤتف ةيليخنالا ملاعتلا تارف اهيقسي ةنج لب ةبذنلا ةفأأرلا عيياني و ةبيطلا
 ةفراو ابلضف لالظ تحرب الف مهقلاخ نوّربتي ن.ذلا ىمؤبلا يوذ عسل ناوخا
 ”ةقفاد |هتانسح هايمو
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 ًاجراخو الخاد انما ديطون يف انتباغ ترصحنا دقو !ءوس رصمب ديرن ال اننا اولاق .بتتصسسا

 ةيرادالا نووشلا يف ةحاروةيلاملا يف ةعس نيب بوغرملا حالصالا ةجحم ىلا اذاصياو
 انيار مث انريصو ةياغلاب انقثو دق انلق ٠ اهنأش برلاهناشو دالبلا انكر كلذانلن ىتمو
 ٠ ظفحيو فرعي ليمح انيلع 31 دعولا زاجناب اومركاف تلصح دق ةداغلا نا كرارقا
 انل هرماو نئي ملاحترالاف اهلك كردت ملةياغلانا اولاق

 ةعدقلا يف لب ةئيدحلا وا ةئراطلاب تسل اهنكلو ةيدكرملا انتلاسم ةطقن ف كلت
 | سيل طرش اهب لصتي ةناضحلا روط دوع كلذ يثو ةءبسو ةسمخو ةثالثو نيماع نم
 | ةهيقنلا نال انع توكسلاب ةينسلا ةتطلسلل ةكذلا نذؤتللع هبوشتو هباول- لجا نم
 اهل قح عنم هي ةعناملا ىرت ينو قوثولا بناج ىدت 2 اهتامدقم ىلع ةبتركم

 ]3 ردضم نيبو اهب .اركلا تلا دقو اعامتحتمو. ةيقعلا ناش يف ةيزاملا لئاسلاك

 هذه نم تئرب رصم ىلع ضرتعا اذاو كلذ ديرت ال رصم نا لاق اهيلع ضرتعا اذاف
 هلوق دح ىلع ةلئسملاف نيلتحلا ذوفن ءاقل ةعبتلا

 هذخا كش ال حاص اي اههادحاف اهماو تنب نيب *يش عاض اذا

 ْ نادوسلاو عوصم يف ىرج يم 7 أم يطعي وأ بهي نا ٌءرمال 3 لدع ياو

 ةينسلا ةنطلنسلا ناب لعلا دعب ةبقعلا رما يف يراجلاك هقح لين قحلا يذ نع عنم 0

 ةمدخ كلذ مورت امنا ارثكنا نا ليق اذاف رطقلل ةحونملا تازايتمالا يفطق ثبعت مل

 امل ديري ال وهو فيرشلا ناطلسلا ىضرلا ىلعةظفاحلاب مو رصم ةمدخ ناانلق رصمل

 ةيجراخلا| عاطالا لرد !منوصو اهتازايتما ظفحو ابمالس الا ىنمتا الو ريخلا الا

 ةياعر ارتلكلا همورت امنا كلذ نا ليق اذاف ٠ يالا ةفالخلا ماقمل اهتيعبات دييأتو
 ضفراا قح يلاعلا بابلل ناكو اهنع تبرعا يتلا ةياغلا تفعنا دق اذا انلق ٠ اهعحلصمل
 ظ مث سيلف نيرمالا نم نكي امعمو : ثبعلاو لالخالا ىلا قوسي ام ذابتنا عم تامدقتل
 ١ دصاقم ىدل هدقفل هجو نم ١ سلا نأ امك ةينسلا ةنطللا دصاقم يف بايترالل هجو

 ظ ىلا ضارغالاو بر املا يوذ نم ةجوملا موللا نود قا لاح كلذ نيبت اذاو ارتثكنا

 هب هيلع ضرغعت ليبس ارئاكنال ”قبي مل هريغو نأشلا اذه يف يلاعلا بابلا تاءارجا
 اهتاين ةمالس ىلع داّتعالاو اهب ةقنلا ةورعب كلبّتسمل ال هنوك نم

 | قئاقحلا ايمم نع عانقلا فشكا اب ةريظملا نوتلا ءده نمل اذي دقو اسلو

 ١ ٠ْ فيرشلا حورلا نم هيف هللا عدوا ا وبف انيويدخ وعم مزح الا ةبتاعلا ةمالسل عقوتن
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 قيدصتلاديطوو داقتعالا ديكا ىلع نحنو عبطلا اهتبسان اهانفلاف اهادبم دارطاو اهارجم

 منلا جي جاجا حلم الا ةايملا ساكيف وه نا اهنعو اهنم سكعنا ام«ناب
 فلا هجي اماو قوذل ”ل 4مل ةعيبطلا فلاخ نم لك 1
 لئاقلا هنا محرو عفنلا هنم تنيبت ولو راكناو ةفنا الا هيف سفنلل سيل لب , |

 ىنج اعفن ولو سفنلا 7 ىوتلا عبطلا جهنم نع اهلكو |

 انتل أسم نا ىلع لداع لقاع لكع محا دقو رذاع ريغ الذاع ايكلسر ىلع نذا ظ
 ةيبعشالا عاطالاو ةيسفنلا ضارغالاو ةيئاغلا ةسايلا ماكحا اهتجرخا دق ةيرصملا '

 متل ماع ةنبا نوكتل مايالا اهتدلوا دقف سومانلا كاذ ةرئادو ةدعاقلا كالت ةريظح نم
 أهرمج ىلا ةفيضم اهريغ راوطا تسبلت دق اهب اذاف عبطلا ًادبم ىلع اهتايح راوطا هيف |

 اهراوطا ةزواجتم اهّرن مل اننا كاذاهتكرح نارود نم بيرغلا بيجتلاب انلتا لب ًرامعا ظ
 2 ِع 0 3

 ةناضملا روط تمزل اهب يف اكف ت ادب ثيحىلا تعجر اهاني ار ىتح ةيناثلا ىلا ىلوالا ٌْ
 لاوس اهيدل ماوعا ةرشعلاو دحاولا ماعلاف
ع ةلاسنلا هاذه يف دين اتو هلت اه ىلع ا ٌْ

 | 0 ىلع ىل

 ةفاللخي ىوجنلاو رسلا يف فراعت ةيمالسا دالبلاف ةسايسو انيد اهيدل رصه ةراطخي ْ

 ةنيلخو نينمأوملا ريما اهدنع وبف ناخ ديما ديع يزاغلا ناطالا ةلالج ةفالخلا بر ٌْ

 نم فيرعشلا رثالاو مارحلا هللا تيب قيرطو هتكام بلة هيدل يو نيملاعلا بر ْ
 مو نم نكت مل تييح يف ميلس ناطلللا نابجلا نكاس هانا يذلا ليلجلا جادتفالا ظ
 م ٠ ةفالمل ةعبات وا ةفالط نطوم نيب ةيمالسا ةموكح الا صاعلا نب ورم اهفنتفا |

 بيترتو هريبدتب همساب موقي ايسايس ةكلملا مسج متملا ريطملا مسقلا هتلالج ىدل يف ٠
 امهب ديوي نيما فالتئاو ميوق طابترا ىلع يوبدخلا ومس يعرمتلا هليكو هماكحا ٠
ْ . > : 0 
 يان ةرضنلا ة:+لا لب ةنطلسال روث املا رئالا الا اذا رصم اث ةنايصلاو ظفملا |

 فرصتي نا كالالإو سمآلا كالملا الا ناطلسلا ةلالج امو ةينسلا ةنطلسلا الا اهجايس
 داني اكلم يف ١

 يف انعدوا دقف كلذ نع ةيفاضلا حورمشلاب هذه انيلاجع يف يقأن نادصقن اننا»
 نع يننملا ءالجلا نم عوضوملا يف ايعالضف ةفاضالا ةنوأيم انيفكي ام ةقباسلا تاحللا ظ
 رثا ىلع للملا تادفاو نم ةفيدملا تايرجاملا باش ام ىلا عاملالا دصققن انكلو نايبلا ظ
 ءارالا نيابتو نوئظلا براضت ىلا كلذ اد> ىتحريخالا بالقنالا ٌْ

 سمس ل مصل لح اس سس 2 لس سس سس ككل“ همامسم هج

5 



5 ١5 

 | هالسو هتب أك يف هأساو ادلاوو لاح هيلع تربهسو عفان هكرو ”الفط هتعضراو ًانينح ظ

 اهباذع ريرم قريذ اهتنيزو اهفرخزب ايندلا هل يلجتأ م هباصم يف هل عجوتو هززح يف

 ةيواطملا ناسنالا حالسب جيرجلا ناسنالا وه اذهف ًاوفص اهبراشم ردكو ول

 ناسنالا نم هن دعاسم ظ

 ىجرجلا ةناعا ظ

 1 انثقا يف هفرصت ام ليلق و يرانشلاو عاطملا يف دلما لع هلت ام ,

 ْ هاخا حخالا ركني ثيح ءالبلا ةحاس يف طقاسلا كسنج نبا ىلع دج ةرخافلا سبالملا

 أ
 ظ

2 

 تكا | هسان ىلع رئاجلا هسايلب بجملا هناوخا رخافملا هئادرا رطعملا اهيا هابا نبالاو
 لكخألا يرخا ساللا ديشملا رصقلا نك سلا قانعلا ليملا نم جوز اهدوقي ةبرعلا
 لا لا كيلا للكاب لع نيقمت ام: لقت نيرو عارلا ثراث 3
 يدوج اهتلح يف ةسفانملا 5 ةرخافملا اهتبا للحلاو ىلحلا ءانتقا يف نيلذبت ام دزنو

 ينسحاو ءاضيبلا ةيطعلاب ءاضيبلا كدي يطساو كا يمحيو كنع براخي حير |

 50 6 ناجح الا ندحو نامحالا عم ناك ام نسملا ريخح ءاسح كنا

 ناسنالا ةناعا

 « القن كب ميلسل 0«

 ( |5390 مس سرام ؟ + يف

 رعاشلا لاقو٠ هديص يف عمت الذ دسالا نم تلم“ اذا ٠ ملاثما يف ءاج
 هرئاس سبل ادم ايعظقدن.: * هني ىودت»كملا نا“ رت ملا

 | يفقني ىقح هدوجو راوظا مم ومليف دلوتي 'يشلا نا ةعيبطلا سومان نم

 نوكس كانه سيل لصافما 5 0 ىرحي اهالويه يف يرخي ةعيبطلا ين عدوم رض وهو

 نم رصقتلاو لوطلا نيب لاج الا ف ثولفت ىلع ةئاد ةيعابتتسا ةكوح لب لوح آل

 ل تا لضإف عرف

 نتي يل

 هلجاب هلجر ترثع هلما نادع يف ىرج نم

 رس
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 اهران هامح يف تءرضاو اهرافظا هيف تبشنا الف رورغلا ةهيتلو ىوملا هرم ين امغاو | ا سوسبلا الو قابسلا اهببس نكي ملو سوفنلا اهيف تجار برح قوس رشع عسامتلا ظ
 يناجلاو عرازلاو ينابلاو مداملا وهف بيبهللا ءافطال املا بلط

 ءاودلا لطي و ءادلا بلي وهف هتناعا ىلا وعدي م ةالتاقم هعون با ىلع لمحي
 مرمضم ىرغصلا ايسا يفو ناقلبلا يونج يف هارت ام وا راسبلاب رمضي و نيهبلاب حرخيو
 اهدامخا الاط ضرالا رئاس يفو ءالبلا نارين |

 هلزاني (سرافو هلواطي ًايصخر هلواصي اًنرق بلطي لاتقلا ةحاس يف وهو هتبأر ولف
 ١ نم ضبنيو هحرج نم دعاسي ةدرم اذ بلطي سلا رايد يف هتركنال هلتاقي الطب د
 كر موقث ةفص هيه ام كارادا امو ةيناسنالا ةيناسنالا يداني ةوملا يف وبف هحرط
 ةيناويللا تاجاملا نع مفرتلا وهو يناسنالا ليملا يوقف يناويملا ليما هيف تفعض
 ةهج يفو اهتياغ يعاس ىلا اهعفرل اهتاوهش ءىفد نعسفنلا دي رو ةيلقعلا بلاطملا ىلا
 ىوكش اهوا بركلاو لوملا ثعاب يبث برملا ١! كاردا امو برحلا برحلا يداني
 ْ ' اهيف ليق ميه وا ىولب اهرخاو ىوجت اهطسواو

 قولا لمد اهحيزب ينص هك نوكت ام لوا برخلا
 ليبقنلاو مشل ”ةهوركحم تكنو اهبم أر تزج اطعم ؤ 3 / : ' ليلح تاذريغ اًذوجت تداع اهرارش بشو تيم اذاىتح

ْ 
 برملا ىحرج

 توملا كامل ريثما دقعو سوُؤرلا يف تدب رعف مدلا نم ردخب فويسلا توحي تاوكلا ثويع اهتلتف مفادملا دوعر تعلعإو تافهرملا قورب هيف تضموا كرتعم يف
 اهايعا دقو اهناكو اًقافخ دوعتو ًالاقث لبقت ةبغاس ليماو انقلاب ةبنطم قدارمم
 نم سعشلا تيحنسا دقو اماقتنا هماه تسادف ناسنالا ىلع تبضغ دق بح سرافلا
 املازاز تلزازف هلايعا نم ضرالا تلملقو بابضلا باجحب تيجنحاف ناسنالا ةنوشخ
 رف نم برلا يدانم ىدانو ديدنصلا تبثو ديعرلا دعتراف اهاقثا جرب جودات
 يرج ضرالا ىلع يرط ٠ عجر الف هلها يوني ناك نءو عقو توملا يف تول نم
 الح وا ةليلخ ركدذي ىرخالا دبكلا قوفو هيدي ىدحاب ريجتت ىكرح دبك وذ
 هب تملات ةدلاوو لمالا كاذ رون يفتخا دقو هب نظلا اف عوجرلا لما عم اهقارف هلأ

 امسسستسس سس لسا 0101110
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 راع 6 ا ةداس ىلا نامزلا انلصوا اذا هنا ىلع ا رمل

 ل 0-0-0 ل ا و لل ةرقلا لع كلامك قوزع كح يلمع ري رشلا ندم ١
 بورحلا ثنو مالسلا دقع مهيدي يف نيذلا ناكول نكلو و. يراذلا سيلك نادال
 رشلا ضفرو مالسلا لوبق يف مهيدل عفشنلنا ةلقاعلا ةوقلاو ونملا تايسامل نوح
 ٌففيقوت برحلا ٌتاتن ندو ءرورشلا بابسا تعطقتاو ةيناويلا ىلع.ةيناسنالا تبلغل 0

 ءانعلا رحب ةلل يف ةداعسو زع يف كن .ذلا نم ني ريثك حرطو 0

 الرام فاقترا بابسا رق يعض اهناف كيش اهم مسن ال برطلا نارعاظلا و ١
 1 :دقيلا لاعأ لكي و ةعارزااب اهل رفتو ةفاحملا شكت ةرالا تركت ظ

 3 ناكدي راجتلا حلاوصلا لسالسب وتالصاوملا برق تاقالعب ضعبب هضعب الصتم ملاعلا 1

 | ريثأتلا "التم اهم ةريغك فها اوشلاو ٠ عمجا هيف رث او هنم مسق ف برح نايت بوبش |

 اهئادئبا دنع ةراجتلا ةلاح تريغ اهناف ةيلهالا اكريما بورح ايندلا يف هرثا يذلا

 تفقوا دقةيلاخلا برخلا كلذكو ٠ .مئادكابترا يف تنك اي ربش ةدم فو انام دم
 0 هنا ةصالخاو ٠ اي اهبرضي ام يف اهحرطت ارو ابمدق ريسم

 هللا ل اسف. ؛اهرأ ماو اهات نوفرعي مثو بورما سانلا ميقب فيك مهغن نال ||

 تاساسا ىلع ةينبم ةسايس ميقي و بورملاب يات ينلا ةسايسلا ريغي نا ىلاعتو هناكجس

 اهرماخيالةيضر ة ةشدع شعنو انثيع بيطي و انلاب حاتري , د اننويع رقتف ٠ مال.كاو ملصلا

 ظ لوثسملا منو !بسح وهف ةرمضاحلا انتشيع رطاخمو نازحاو فواخم

 هل

 بد را

 « قحيسا كب بيدال »

 ( ١مالال ماع اهبتك )
 | هلاك ذي تدجو ةعيبط كلث لبف اهينجتت لو برملا راضم تناسنالا فرغ

 ةلاسم يو اهنم صلختلا رذعتي ةكلم تراصف رارمتسالاب هيف تنكُت ةداع ماهفاويحلا

 ناضيقنلا هيف عمتجا نا هبئاجع نمناكو ا رشلا وا ريما ىلع عبط له يف رظنلاىلا يدؤؤت

 اهراضم فيفتي ىلا رداب اهغلبمهنم تغلب اذا ىتح ةيلب ينو برحلا هسفن ىلع يني

 ف حتتف دق هارت اما بحجملا وبا ةلمجاب وهو قاي ردلاو مسلاو ءاودلاو ءادلا هنف
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 ' صاصرو عفادملا تارك نيناو طقاسلا اصر دّربو ةمماللا دورابلا قوربوتكبلا
 | تامعملا تايكرمو عفادملا بيلاود ةكرحو اهليهصو ليما رفاوح عقو تاوصاو قدانبلا
 كلت لخاد ترا رظانلل دكدوت ةحلسالا ليلصو داوقلا ىماواو برحلا برظ تالاو
 أ وه امنا بعللا لب ةمادلا ةراجحي الو خرطعشلا دونجب لاجرلا بعل ال ةنيشكلا ةجغلا
 | لوقي لئاس برو هبلق بلصا امو ناسنالا رشا ام ٠ فيخلا كالهلاو رمحالا تْملا
 | انءاسن اوبسيل انومحاه نيذلا انع عفدنل وا هلتقنل كلذ له ٠ "ثلا اذه لعفن اذامو
 نا لوقي ناردقي نف ٠ ةيلاخ ةيرخ انناطوا اوكرتيو انلاوما اوبلسيو اندالوا اوه
 اهيف ارقي يتلا ةقيقدلا ىلا ناننالا دجو ذدميراتلا علاظ نمو ٠ بورملا ببس اذه
 وا اههو ٠ دسملاو عملا اههو نيرما دحا وه امنا برح لكل صا نا ىري مالكلا اذه
 ا مف ىلع ردكسالاو ٠ دنملا ىلع برحلا مايق ىلع روثا ةكلم سيمارعم لمح ام اهدحا
 نييريثك مريغو صدت بيرخم ىلع نايلرواو قرشلا بيرخت ىلع كدلرومتتو ٠ ايندلا
 وه برملا ةحاس نم انفصو امو ٠ ناوهلاو تالي ولا دودج ملاعلا يف اولزنا نيذلا نم
 بلوخدل اهباوبا تقيل كلهملا همث عفدملا تفي يتلا ندملا يف يري ام ىلا ةبسنلاب ةنج
 | يف لاجرلا بيصي ام لافطالاو خويشلاو دالوالاو ءاسنلا بيصي كانه ناف ٠ مجايملا
 أ ودملاو ةؤرملا بحاص لمحيو اًنزحو ةقفش بلقلا هنم رطفني ام ىرتف كراعملا ةجاس
 ىلع ةعئاجلا ةدلاولا لمحي يذلا قيبضلا نم كلذ ناو هّررشو ناسنالا عم نعل يلع
 | بئاصم روصتلا قح روصتت فرا انيلع يعصي هنا !ًديحو ناكولو هلكاو اهدلو جيذ
 مهحرطي نيذلا فرظ يف انسفنأ عضنو روصتلا ةوق هوجن نا نودنم بورحلا ايازرو
 عاّتجا :رم موقي اذ نع الضفو ٠ ةديدشلا بئاصملا هذه رفح يف رهدلا
 ربما غيطتسي ال كتف سانلا دالواب كتفتو اهفصو نع مقلا لكي ضارما شويجلا
 دربلل مهسفنا نوضرعي و ةيهافرلاو ةحارلا عوب ر نورجب مهناف ٠ هنعريبعتلا باعكلا
 بكارملا اهيف ىري هناف ةب رجيلا كراعملا نم هعيج كلذ نياو عوجلاو بعتلاو رحلاو
 63 ٠ فيخم توم هيف اصاصرو !ًديدح فذقل ناجيعلا ةلاح يف ةيران لابج اهناك
 أ نا قيطي نم * ريجم نم سلو اهيف نم راجلا .عاق ىلا لابجلا كلن ل 1# / 2

 خحرصي توملا دسأ مف ف هسفن يري يذلا قبالاو هادلواو ةائاف خرصت

 رمالا اذه يف لمأت نم لكنا بير الو ٠ هرفكا ام ناسنالا لتق ٠ هاما اي الئاف
 اذه ىلع دادملا داوس نوعلاطي نيذلاو نحن هب انرعش ام رعشي نالا هيف لمأتت ا" |

 م



 نم هلوح ام رظني نا ردقي يذلا اذ نم ٠ رشللا ينب انتوخا سافنا دمخيو هللا ءائب
 / نع نودي ن ,ذلا عبر اذه نا لوقيو رظنملا نسملاو نك ذملا يملا ملاعلا اذه

 كلو“ 59 عمطلاو ةميغلاو دسحلاو ضغبلا ليبس نوككسي وةهقتسملا لبسلا
 ' انو نائج ىل أ مهب بهذي املي 2 اوعطقي نأ  *”نيَرَواَق مهتوك لاح

 ' ةمدهد هينذا ةحار 0 لاو لات رمسلا ا يذلا اذ نم“ لاثلا ةحارو روبحلاو

 / يلاوعلاو ةيمجملا فايسالا عماوا قورب هينيع ترهباو ٠ ناوهلاو ليولا ةحلسا دوعر

 هتراجيتو هثحار و رب ءارولا ىلا هب عري امم الا 0 يأت ال يبل ١ تاعرشملا

 ربخب يناي يذلا ساطرقلا ناديهم ن ١ع هيليع كنك ٠ هلعو هتعار ارزو هتعانصو

 ىتم ةقفشو اًدرنحو اًنزح هلق رطفني ال يذلا اذ نم ٠ 0 تامو فولا كاله

 اد عرب ديم يذلا نانكلا تح نم'افولا هيّنيَغ قراو نورثلا ١ ةخاش روض

 ناضحا ف نييقم اوناكو و مهبساو مهتعاجتو ماعو | مفرشو مهنسأحو مماوقب نوري

 ا تداولا ت د يوخالا قلعتلا و يالا ونلاو ةيوبالا ةبحلا نوايقي ةيلثاعلا ةحارأإ

 0 ف مست ”ن نخاما تناك يقاوللا 8 تانب نم تنب مهنم لك بلت ةطبار ةبحناو

 ا رش ةطساوب اوسماو ٠ مدأ دالوا م ”نببحي نم رج تانج ُِق ةيضر ةشدع رغُت

 بارتلا نم ليلق عضوب همركي نم دجي ال داكي بارت ةغرافلا عماطملاو ةيرشبلا ةرطفلا
 نأ اد ,ا رومالا , ءامز مهيديا يف نيذلا قلب هاياقب قوف

 ا ةميقيلاو تخالاو ةلمرالاو ةدلاولا عومد اوري نا نوقيطب فيك ٠ بطخلا اذهب
 ريغ اهئفطي ال ام ليولاو ةرسحلا نارين نم ”نيمولق يو لطاملا ليسلاكيرخت ةبودحلاو

 تادهنتو يحرجلا نييناو ديعبلاو بيرقلا ب ال فيك ٠ ةشحوملا ربقلا ةبوطر
 قاوم 0 ءامسلا ءاشحا قزم نيعجوتملا تاخارصو برخلا ماهسسب تيباصملا
 قوت نيذلا باذع لوطا نم اًباذع رهدلا مل بتك نيذلا داسجا يف عقل ناسرفلا
 باش انه رظني 5 قيطب نم ٠ قمر نم مل قاب ن ناكأم دمخيو مهلتاقم توملا لسر

 ', 0 فاعسالاو 1 لاط حرصي, اخير انهو ٠ حيران ب هئامدب رغم

 قاس الب الجرو دي الب امسجو مسج الب ١ ديو ةثج الب اسار كابهو سار الب

 مل ةنجو ةجراخ اثحاو هدب ع اقربم 0 واخ اكو - لجر الب اًفاسو

 ماتفلاو دعما رون بج دق تول دونجح ناخدو ٠ ةكره الو ةرودص رشلا ديال قبت

 قدانبلا تاارينو ةشّرلا عفادملا قعاوصو ةحلسالا دوعر ةمدمدو ٠ ةفاغك هداز دق
 تكتمل
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 | مهردلا ىلع ليخيلا صرح كموي ىلع صرحاو ةلفغلا ةدقر نم ةركفلا فرط هبنف
 ,  يلعت ال تناو هنم ةعاس حانج تحت ةمعنلا تكرم امئرف

 | . ٠ رمزلا تئام ديعت ةرث املاف ًايسنم كتتقو نم راص ام لضفلا نم دعت امب دعاو

 نيملاظلا ةلعقلا

0 
 4 يناتسلا يدنفا سل 0

 ةلفخلا راس ينيع رع غولبلا رس فشك ذنم ناسنالا ظح ءوس تبدن دقل 15

 ينلمح ةّرم نه كو ٠ رشلا نمريملا تفرع ذنم هرش نع يرظن تلماو ٠ رغصلاو
 كرم هيدبن ام ىلع كجيضلاو ءازهتسالا "نس زاربا نع ناسنالا لهجو يسفن لهج ظ

 يسفن يف تلق ةره نم مو ٠ ةملاصلا لاعالاو ةحيحصلا يدابملاب لخب يتلا لاعفالا

 2 تزول كارم نه كو ىلاعتو هناهيس هللا تاةولؤ لهجا وه مد 1 نبا نأ ظ

 له تلقف ماعلا اذه حاطب و دان ىلع ةريخملا هتعشا لسري ءاسلا دبك يف وهو ليلا
 تشدخ املاط يثلا رورفلا ايندلا قس لهو ٠ ليمجا ردبلا اذهب ريدتس نا قحتس

 ىل ءجولت ال ةرك فيك تحي ةراغس» نوكت نما رورششلاو ناودعلا يدايا اهتانجو
 ليبس نع اعبط لاه يذلا ناسنالا قمتسل لهو ٠ ودمملاو ةمالسلا ناو ريغ ايس

 اهتاذلج متي تاو ةليمجلا ايندلا هذه عوبر نطاق نوكي نا حالصلاو ةماقتسالا

 رماخت كانعو اًردكو اًنزح كاذ يف لمأتلا يف نرا ٠ ةيعيبطلاو ةبستكملا اهنساحو
 مد تأر ىتح ملاعلا اذه ةايح نرم ةريصق ةفاسم ريغ عطقلمل يتلا ءاوح دالوا بلق

 عومدلا نم نيرجي فوس اهتانب نأ اط تنهرب أم [نيتك ىلا ايندلا مس ىلع [يناق اهنبا

 حالصلا ىلا ليملا ةلاح نم اهجورخب هنم ثجرخ يذلا اهبسودرف راهنا يكاحت اًرهنا

 برحلاو ليولا .تاوصا مفرن ال فيك جالطلا كاوشا اهطسو يفةلاح ليبس ابكواسو
 رين ام ىلع انيسما دق ةكئالملاو ءايبنالا دعب ةيناث ةبنر يف اننا يعدن نيذلا نحنو ١

 ىلجاب دهشي !ًدهاش انل ميقث ةفلاسلا نورقلا راث او ادظح هوس بدنت ال فيك« هيلو



 الا 1ااسل 01و اق ا

 نورساحلا| 000000700007 را يمل ين 2 يرط ك١ هاليلق نع هب 7 هعاضا

 07 اناو رابتعالا سوردب راكقالا بذهب مب كف ةدمطلا نأألا
 ظ هورس ال انراك 1 كلو ديادجسا رم موي يل عاين ما

 ظ 00 قدك اهنا نع لهذف انا مايالا ركتو عارس تاقوالا اني رق
 ا ري للف ابراج ءاملا هب رع رهثلا يف لستخلك وا ةنكاس اهمدحي ةرئادلا
 ظ ةثاأو ا

 أ يرلفن ىتح دوقفملا تقزل ءارش نع هل او جاو

 ظ دوجوم ا هب عمي سفن لكب |

 و ا( نآمزلا أطبا اماكق لغاشلا ادب اذاف نيركاش. ريغ مايالا 0
 ظ 800 انسفنان م الارفن الو ”اليبس 0 :سعلاو الي زنهلقنا امو

 أ انل لفّجيو ن.دلاخلا 06 ول انددو هريذن ءاج اذاف ءاننلا وجرنو ءاقبلا لف
 0 ةلط يف ىف نيحانحلا ميظع اًرئاط رار دال ولا ل ا
 نينس ا هنع دوعش ارثا هكلكرذلا
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 | اهلقو الب دفنا اذان ميني رخال مولا يرن انلاب امو ضئانتلا اذه نش اف
 ١ اهمدن ناك آمو نوفرسم اهب نحن امناو مايالاب نامزلا نضي الو ٠ نينضل هلثم نامزلا نا |

 نوظرتملا ىرحم كالذك فازسالا لع اباتع الا |
 تفرصنا اذاف ريسملا ىلع 0 ريش اويوضف تاقواانلت ضد

 نم بضاغت ءاقح ةققاك دعم رن مث توملا نا” عسل 0 نيععس» ريغ اهانيدان

 نيالا فوج ابنا ةرتفعنم هلا: هئار اذاق' نيخلاتىلا اع
 لاغشالا لوقح يف الا تبنت ال رم ءادحلاف لامعالاب الا ةحار الو لابعالا لغو

 ءانعلا نيع يعف ءانهلاب ةئورقم نكت مل نا ةايملاو
 | لجرتسملا اذهيا عيرسلا هتقوزم 0 اب تربملا قاللل نع نا

 ا لب اح يللا تضح كلارت ) ريلت ةحمنلا نع دماقلا البت ؟لمطعلل ذا
 ول توملا

 ظ

 أ دوجرلا ةكرح عمت الو لابولا لالظتحت داسفلا داسو ىلع كيبنيع ءلم مان:
 مهف مهناذاب اههود لخ (باذع رظمي ابا رج ءاونالا متنسكاف اورججا ن .م كناك أ ظ

 كرومعمل ال ظ

 همس بسس

ٍ 



 و :
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 ظ نيناوقلاو ماظنلا نا لعاف ينطولا بدالا نع ًاينغم ماكحالانوناقو ةعاجشلا دي وعت يف
 | يف ةئيس عفدت الو ةدودعم ةنسح لت ال ةنيصح ريغ زجاوحو ةكرهم ريغ لماوغ
 ١ نم بواقلا حلصيلف ءاشحالا يف ةينطولا نوناقو بولقلا يف ةءاجتلا ماظن امناو سوفنلا
 هناف نوناقلا ظفح ةمالا ندمار نم سوفنلا رهطيلو ةياما دنجلا نم ماو

 ةيلاز ال ام نكي خام ابيع نع سلا مفتر
 رثاو ٠ ةدوقفملا ماقمموقي الو ةدوجوملا ةلاسلا ظفحي هنا شيجلا يف ماظنلا ةياغو

 ينخا نطابلا باكرا نم عنمي الو رهاظلا حالا ضعب نع فكي هنا ةمالا يف نوناقلا
 تعاض اذا هناف ءاضقلاو ةرادالا يوذ نه ةليضفلا ىلا ةجاح لفاب ةمالا الو ددجلا اك
 اذاو فعضلا الآف ةيمومتلا ةهلصملا يح دقف اذاو دابعتشالا ةكلملا ريصف ةعاجتلا
 داصتقالا ذبن اذاو رقفلا اهتمتاحخن يعسلا لمها ذاو قرفتلا اهتياغف هاخالاو داحنالا مدع
 ةلخاد لئاضفلا كلت عيمجو ملظلا اهتبقاعف ةماهشلاو ةزعلا تناه اذاو بارخلا اهبامث
 ش ا لع يف

 ءارالا هذه مهغيف نم دقسأ نرذلا ءالضفلا ءامكحلا ىار تاذ؟لجا نمو
 ينطولا رب كاذ يف ممرثا انيفتقاف قالخالا يف مجبل اعبات ةسايلا يف ثلا اولعجي نا

 هنهذيف ممل اذه نم لصح اذاف نظولاو ةموكحتو هقيبل الو هسفنل هيلع بجي أم أنم
 ريبدتلا يلو هللاو ريصبلا دشارلا رظن ةسايسلا ىلا ذمايح رظني هناف ةعداخ يتلو

 بتيههج سس

 بايلأآ تا
 3 2 هل »

 ساون وباو هماسحو هتاود فيس ىدل يندتملاو هماهو هثراح نيب يريرحلا عد

 هوفرص هلحم ريغ يف ءاكّدو هوعاضا انفو بدنت انب فقو هماجو هيبظ دنع
 قير المتاو ماوعالا ددينف يرحل ريغ هاقلتن انكلو نيعلا ربتلا وه تقولاف

 ًاعتص اهيف نسحن الو اعفن اهنم ذيفتسأ ال دحاو

 عيضت ام رادقم دهجت تنك نا مالحالاو ماهوالا نيب مايالا فرصي نمل لقف ١

 رش كلي ال يذلا زيزعلا هنا لعن تقولا نم ةهرب اهناكس نم اسئل روبقلاب فقف



 ١ لو لك ال يلدلا لاكلاو ةيساينلا ةايملا ةيان يف ينلا ةبرملا نا ةيناغلاو
 ١ ادم ريتك روما اهيف وجت دالب الا يك نا ةركا ةكلملا ناف ةلبضفلاب الا لصٍحت
 ١ حاورلاو ودنلاو ةباتكلاو ةباطملاو عاتجالا لثم نم رح ريغ دلب يف سانلا ىلع

 ا وأف اج ةزهو تاذلاب اهب ةقلعتملا سفتالا ءاوها يف ةدارالا قالظاو جالدالاو
 ْ: راشتناو لهجلا ماكحتساو سوفنلا ةلافسو عابطلا داسف عم ةيرلا هذه تدجو

 سائلا ضعب مايقو قوقحلا باهذو داسفلاو للغلل ةجردم تناك ةليذفلا عايضو ةليذرلا

 ناسنالا نيب قراف نمىقبب الو فيعضلا يوقلا بلغيف نولتآقتي ونوسفانتي ضعب ىلع

 بح يلعتسي و ةفعلا ىلع هرش !يىلودشوو ةماهبشلا ىلع ةوبمشلا تلغت ذا ناونحلا 3

 : يارلا ىلع تاب رمملا بونتو ءايوقالا دي ! دانت هي را بلقنتن قدا ىلع تا

 نوعيبيو ةيناسنالاو ةينطولاو ةيتاذلا مهتابجاو داسفلا مالوت نيذلا ىسنيف 1

 لا :دلا يف ةجاحو اهنولاني بلقلا ةوهشب نانالا قوقحو مهنطوو ديفا

 ةليضفلاب الا لصحت ال ةيرخلاو ةيرملا ىلع تينب اذا الا عتت ال ةسايسلا نا ةلمجاو
 ( قالخالا ملع ةياغ ةايضفلاو )

0 
 ريذ قالخالا لعب لصتم ةسايسلا لع نا يلمتلا دهاشلاو ةيرظنلا ةجحلاب نيبت

 تاموكحلا نمتاذلاب ةدوصتملا ةياغلا يه ةليضفلا نوكأ لاصتالا الذ نم مزلي ال هنا

 3 ةياغو ٠ دارفالا ىلع ةبجاو يهف ةايضفلا اما قملا ظل الا نكي ل كلا

 0 راقلا نعوم ال ةيرحا لاهتسا نكو ةمال ةيرح عمالا لدع الو لدعلا
 ١ هينطاومو هتاود قحفرععاو هيخا نأش فرعف يقاس الا يبس هيف ينطولا ىدتها اذا

 مل ناو قالخالا ملع ىلا ةجاتحم هجولا اذه نم ةسايسلاف نطولا تابجاو سني ملو |

 ةليضفلا لغ ةينبم 16
 نطولا بح عاضو ةماقتسالا تلازو ةعاجيشلا تمدع» ةنامالا ثبهذ ول تي أ

 ٠ ٠ ةهازنلا نع ىنذي ام ءاضقلا لها يف دجوتا٠٠ ةمالاو ةلودلا لاوحا نوكت فيكف
 وأ فاقعلا نع بوني ام ٌةرادالال هال يدبتا م ادقالا نه ضوعي أم ةيماحل ثدحملا

 ءابقر ءاضقلا لها ىلع ميقن تلق ناف ٠ ةينطولا 0 ةاليدب نوكي ام ةفاكلل عدبت
 اككنلا قم ا كؤابقر :ركي مل اذااذلق ءاسور ةرادالا يوذل لعجنو
 ظ يناكدنجلا ماظن تبسح ناو ٠ لاح لك ىلع ةعفاو ةليذفلا ىلا ةجاا-اف نيمطصم ه ايف
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 ظ اج لهو هان
 , امل ءافيتساو هل اًعرفت قالخالا لعب ةيبرتلاو ةكبملا لها صاصتخا نكلو

 | اباعيتساو 212 الا ملعب ريبدتلاو ةرادالا لها صاصتخاو عاستالا هاضتقا

 م رخالا فرطب امعدحا لاصتاو نيلمتلا مزالت نم عنام ريغ ةريثكلا'هءورفل ظ

 | لوصاب لكلاو ةينطابلا ضارمالاب نويعلا بطو ةيجولويسفلاب ءاسنلا بط لصتي |

 ١ ةنل بيدأتلاو بيذهتلاو ةبب رتلا ىتح لوادتت ةضاسلا نأل ك1“ يمومعلا بطلا ظ
 ٌْ ةيعأاو ةجحو هب ران ةحح قالخالا ملعب اهلاصت ا ىلعو م عقاو يفو احالطصاو |

 ١ لعتو ةيسايسلا ةفسلفلا هب يذلاوه ةيبدالا ةككلاو قالخالا مع نا ىلوالا

 ١ يه ينلا ةليضفلاو لاعالا ساطسق وه يذلا لدعلا ىلع ىنبم هنأ امل ةيقيقحلا هتياغا

 ظ +ىيس اك لاهكلا دح
 ا ءوسلا نع سفنالل رجاز بداب الا ةلودلل ماوق الو ةمالل مايق ا ال هنا ةيناغلاو

 | بدالاو ماكحالا ذوفت 31 رسبتي ةيمومع ةيبرتو ماظنلا ظفحب ةلفاكق الخاو
 00 وهف ةمايسلا مزاوأ 1ىرم شو قالخالا لع عورف نم ةيرئلاو عابطلا نسحو

 نامزالةم ةسايسلا

 هع
 قالخالا لعب ةسايسلا مع لاصتا ىلع ةيعقاولا ةجحلاو ةيرظالا ةجحلا ليصفت

 كا أ ىلا ةكلاو ءأبطلا لاوحاو : ةيبرتلا نع رظنلا فرص اذا ىلوالا

 زئاجلاو بجاولا ةفرعم نع زجتو ةموكملا لوضا:ق كفا هات لدعلاو ةقيقحلا نع

 اذه لصح ول هنالو راث آلا وا خيراتلا نم تالذب محلا عانتمال وكما نول
 قملا فالخو لظلاو أطحلا عوقو ناكمال لوصالا كلت نسحا ىلع لد امل عنشمما معلا

 نا هذه ةلاملاو دب الف ٠ هنع عرفت امم ريثكلا يف هعوقو نكما اك لوالا لصالا يف
 ىفتةمو لدعلا بجوم نيبو اهنيب ةلباقملا ىلع اًيذرم ةقحلا ةموكحلا ةيهاميف محلا نوكتي
 رادن ةبواعم ءازجا نم ةيكرم ةلاب تسيل ةموكملا ناف قالخإلا ملع وهو ةليضفلا

 , قالخاو عابط يوذلاجر نم فلو ءمسج يم امناو رييغتلا ةلباق ريغ ةنيعم لايعا ىلع

 نسح هتيانف تابجاو هيلعو ةيندم قوقحو ةيبدا ةباغ هل دحاو دوجوم ةلزنمب يهف

 ' ةليضفلاب الا لصحي ال كلذ لكو لدعلا ةماقا هتابجاوو قا ءارجا هقوقحو لاخلا

 ظ (قالخالا ملع ةياغ ةليضفلاو ) امم ةمالا بناج يفو هبناج يق أ

 فيل
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 مهنم دشرلاو ةريصبلا لها نكد عايضلا نم اهظفح مههلع بجي يثلا حلاصملا اوعاضاو 1
 نوذبنيو هنم عفانلاب هو ازا غالاو لمأتلا نيعب كلذ يف لاقي ام ىلا نورظني ١

 0001 111! الرمل 'ىلواو رطل انك ١ اجر يف لاخلا ين اك هيف عد
 1 مايالا هذه

 ل لا لارا هد ف زعت لوصاب لع دوجو تبن هانرك د امم كلذ نيبت اذاف

 قالطالا ىلع 2111 نكلو < تاذلاب ةدؤصقم ةيزانم نكح لاوخال
 الا انو زيلع بحي امو ةيلوصالا املاكشاو اهنيناوقو امعئابط ىلا رظنلاب |
 ةيسايسلا ةفسلفلاب مهضعب هاهم ام وهو راث الا ن نم اهنع أ ظ

00 
 ةقلعتم ةمولعم دعاوقب !ًدرفنم الع ف ثيح نم تناك ناو ةسايسلا نا ىلع
 عفانلا ىرم هنا الا ام لاح يف اهريغب طلتخت نا يغبني ال نوُوش طعسو روما 0

 ىنبتو لويس لك نم هب لصتنو ةيحان لك نم هست يذلا ٍلعلا نع لصفت الا
 يفو ابدا هرهاظم ضعب يف ىعسملا قالخالا ع وهو الا لاوحالا نم ريتك ف

 ةكحو ة ةيبرت اهضعب
 0 دك الا ان لاصألا ذك وسو نم نير نويدقالا نك ل

 اههدحا اوزيمي ملو اهنيب اواصفي مل اًدحاو ادع قالخالاو ةسايسلا اولعج ىتح هبيرقثو

 ةدحو ن* هل كا اهيباشلاو كلا“ ف مهفيناصت كاذ ىلع لدت ءيشب رخالا نم

 لادا نع نونحالا نوبرملا لضافالا ءاكملا م كيسا 00 ناو عوضوملا
 نورشيشو وطسراو نوطالذاك قالخالا

 - لاجم حاسفناب ةريخالا رصعالا يف مولعلاو فراعملا قاطن عاستا نا ريغ

 .نروذه نم لك صاصتخا بجوا دق راثالا تاتشا عاّمجاو رابتخالا ةدام رفوتو
 يف لمح اك ديل يذلاب لابم ريغ هيف رظنلا ىلعرصتقي نيثحابلا نم قيرفب نيلعتا
 نآلا تراص ع مولعم نفناو لما عا ور 3 اهف تناك يتلا .نونفلا ن 52001

 ةحارجلا لعشل ناك يذلا يطلاك ءالعلا نم ةفئاطب . اهنم لك ص خي لوصالا زم

 نادبالا مل»ب قلعتي امرئاسو نانسالاو نويعلا للعو ةينطابلا ا عئابطلا معو

 ._:نوموقي لاجر اهنم علك عورفلا هذه ردقب ام 2 ىلع ةلقتسم مولع نالا وهو
 ببيط دلاخلو نويع بيبط ركباو نانسا بيبط و رماو يجولويسف ديزل لاقيف هيلع

 نت ا ا ا ا او مرسي 1 كايا ااا ااا م يا

 ومص مصسم جهد 1 0 جم دس تب وج سس حبب سس ما تمرر



 و١١
 بمس 11سسابوب ةممممسسسللللا

 ٍ بلاطملا هذه يف نرخنو ٠ هوطقسا ام طاقتلاو هورثن ام عم انتيانف ( تان

 ركفلا تارطخ نم ةمحللا رصعلا ءاكح ضعبل تارذش يعف لوقلا كلذ"قادصم
 ناونعلا اذه تحن رشنتو لاونملا اذه ىلع حسن

3 01 
 ردقا اهيلعو ملعا اهبو قحا اهيف مهف ةسائرلا لهال ةسايسلا عد اولاق

 اهبناعي نم الا ةسايدنلا الو هدباكي ىعالا محلا رمال

 يوذ نم دحاو ريغ وا 1000 ملىهدلا نم نيح سانلا ىلع ينا له لوقنو :

 ىلا نورظني و ةلزعلا روتس فلخ نم ةسايسلا قئاقح نع نوغميب مابفالاو مالقالا

 (وسور) يوسرفلا بتاكلا فلأ ٠٠٠٠ ءافللا بجح ءارو نم قالخالا بادآ

 ضارتعالا كلذ لغم هناءز لها رم رعذو ةسايسلا يف يعاتجالا قاغيملا باتك

 ند قالو ال لوقاو ةسايسلا يف عكشل اح تنا ما ريما تنا ا نولوقي : باجاف ظ

 نا يخبني ام ةباتك يف نامزلا تعضا امل اكاحوا ريما تكول يناف تدتك اذه لجا ١

 : توكبتلا مزتلا وا هلعفا تكلي لبا

 لبقي الف وسور لثم نم لبق ناف سفنلاب نظلا نسح نع ةفشي لام هنكلو
 يف انيبج نكلو تملا اذه يف ادضوج ةقيقح.لعاتتح هذختت اهل كالذلو سانلا راس ص

 (كاح وأ !ًريمآ نوكي نأ ةيسانيسلا نيناوقلاو ماكحسالا يف ثحابلا مزاي ال هنا كلذ

 رضحيو ةعقاو لك د هشيو ةطخ لكىلوتي نا دقانلا خرؤملا مزاي ال م اًريزو وا
 فنرا هتابجاو نم لب ةيعيبطلا ناسنالا قوقح نم لب اهيلع هدقن عقب ةثداح لك |

 ءرلث زاج دقلو ةيعاتجالا لاوحالاو ةيويندلا روءالا نم هب طيحي امو هسمي اف رظني

 عيطتسي ال هنوك ةلاح يف ةعيبطلا سيماون فشكتسيو دوجولا رارسا نع ثحيب نا
 هيلع رظخي فيكف اهماكحا نم فرح ةفلاخم ىلع ىوقي الو اهماظن نم ءيش رييغت

 ناسنالا عضو نم يف يتلا ماكحالاو هنم :زج وه يذلا ماظنلا يف رظنلا

 لهاب طونم رومالا نم كلذب قلعتي ام ءارجاو ماكحالا ذافناو ماظنلا ةياقو م

 لا سانلا رئاس نود نم هب مهصاصتتخاو هيف مهتكلم ماكحتساو هيلع مهتردقمل محلا

 قوقحلا تييعتو ةموكملا عاونا نييبتو اهطورش ديدحتو ماكحالا لوصا ريرقل نا

 لمعلاب نولطعشم دقملاو للا لها نأف ةموكملا ال لعلا باب نم كالذ لكت ابجاولاو,

 نووشلا اولمهال ةيلايللا لئاسملاو ةيفالخلا ثحابملا يف لوخدلا اومار وأو رودتتلا نع

ت-ا--ن-ّنمههششششلشلسسسس سس اا 8
 يي ب يس سمسا اه هاه اا -ا-
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 ع عا مس يسلسسلسسس  0ع وعول مص دع اعدم + د ها 1 0 0 0 11 11 1

 ثريخ توملاو انهاوفاب توملا بذع ىقحو ليس ره كلذ ا دحو امل ءالب رهدلا ا ١ ا
 إ

 ليلذلا ماقم نم

 صرح ةعاذقلا ىلع نوصرحن لامالا عب أردو لايهالا عتارم يف متنأو اذه نولوقت

 هدب نيل نش 18 اب ننشتو رد ل ليخملا |
0 

 ْ قوسلو ا 0 ريغ نم 00 ناب لعف 0 نه : ةيلقاعلا - 0 ل

 ل دوس ن وأ فادبالا نراطعو كوينملا لالا اغا فك 0 نونا
 اروعذم ودعلا هنع

 زيدكلا هدمللا نم ئوتاآ يف ةعينيلا ةوقلاو ةدونلا ةلكلا مئاو
 نوددرتت منا الا
 | مسويف هينا | ءاجر ىلع نامزلا يضام نوسنتف نيفئاخلا لذع نومورت اهف ذ ذأ

 ١ كراشم ءادن ءاعلا : 0 ايو ربصلا فياح ايف هيلي اهف دغلاو هدغ قف كح 7

 | نوكت ةايح برف مدقأو ةاجنلاو حاجنلا تدرا نا ذدرتلا عد كاوجن عماسو كاولب يف ظ
 ةايللا ىلط ن 0 تو وملا يلط يف ظ

 0 ثءا كلذف وجرت ام لجآب اهنم الجاع عبت 0 ْ
 08 ا ال لذاوعلا نم هب تمم“ عا نع كدصي الو ظ

 ”لودعمو دومم سانلاو تزيم اذا هيف تنا موي كموي ريخن

 ظ

 ظ

 ظ
 ظ

ْ 
 ظ
 راع

 نابع يع تاوصالا نوعفرت ةباصالاو ةمهلا لها ٠ نم ةباصع “7 0

 ؤ

 دال د ةايسلا

 ظ أضبا هل

 ى, رورودتي مثو نينسلا نه فولا سانلا ىلع ىلأ :سيسنرفلا ءاكح دحا لاق
 قالخالا يف لاقي نا نكمي ام ندحاب فلسلا ءاجو رخ الل لوالا كرت انف نؤلوقيو
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 لاو
 1س تتيسُسشلامُشلُششُاسا ريب 2 ابل“ سا

 نوعاساا موأش غلبي ال ةيرحلا ةوقعو ةمعنلا ةوبرو دجملا ةورذ يف مهارن موا

 اذا نوكر دملاو اوبغر اذا نورداقلا مهف ءوسب نولاظلا مهللانب الو ءاقثلا مسمي الو

 توملا مسبب ؟ مهخوبشل ةايحلا مستبت اوقحل اذا نوقباسلاو اوقطن اذا نوملاعلاو اويلط 1

 | ىلعمدهاع نامزلا ناك ىتح انئاينغال ىنغلا فوري مهئارقفل دوجولا قوريو امنايتفل

 ءالبلا رارقتساو دهجلا ىلع انقثاو اك ءانهلا رارتساب مدعاوو ةحارلا
 اديعم خانالا يف ىرن انسلو -ةايملا فودض "قامت انف

 00 انيحل اهيف ةراجحلا ةلظت 2 رتبكت يحر انيلع ترادو
 سأأيلاو بعتلاو ةحارلاو ةمقتنلاو ةمعنلا بابساب مايالا 5 ترم دقتل : موق ايف

 لسكلاو عزجلا نيب متنفو نركلو بئاونلا اوبنتجت ملو بئاغرلا اوفقوتست لف ءاجزلاو |
 | اوبيصت ملو اورذعتل يعاسلا ةبيخ اوبيخت لف بوهرملا ًرقو بوغرملا َننف للملاو لمالاو |
 ْ اوركذتل اًقانتا برالا اوكردن مو اوركتتل تدشنملا ةباصا |

 ٍ متعلا يقنيو متل ضرقيو معلا بيذي امه تيل دقف لوقا امم ةدهاش كا كاتو ْ

 بلج اهم متقز رو نوتماص متناو منلا كلهاو متنلا ريغو متنلا رفو امب متينمو نورباص ناو 1

 ' هيل لب ٠ نوفاخت يذلا اف نومشاخ مثناو بابكلا زرباو تاحبللا كفو بانل

 دوجو يأ ما دوجولا اذه دعب نورذجمن انف ياو هوساقت مل ءالب ياو هوناعت مل ئانع

 ءانفلا اذه نم نوجرت

 لاملا سائلا يف رمعلا قفني ليخب لثكركتلا اذه لع ربصلا يف 5 نا مرج
 لاح ءاوساب ايضار لايعلا نعو هسفن نع هسحي مث

 ”.ةنلا لعف كنذلاف رف ةفاخم هلام عج يق تاتا دس

 ' الماع انرجات راص دقف لذلا لاّتحا ىلع ىوقن الو فسحلا اذهب ىضرن ال نولوقت

 أ يددجلاو عرازلاو ذاحشلاو عباتلاو ريجالا ريغ انيف قبب رف ”الئاس انملاعو الماخ انهيبنو

 ظ بتالا عطقنم يطرثلاو بناجلا ضقت
 ةيع ليزؤن هثيبج ءا> سرغلا يقسإو هنيع ٌةوق ةبملا عم نفدي يذلا انعراز ل

 الو سرغ ام ينجيو هاوسل نكلو عرز امم دصخي هيوذ ضرا يف ببرغو هيباراد
 هانج قوذي

 فوحلا هنود_:نمو راصف ةدحلا دح ائرما يف تنلب دف ةدشلا نا ضالا ةانخو

 ظ اندزتسا وا تح ىنغلا دعب رقفلاو ءاجرلا دعب فايل ءربلا دعب متسلاو نمالا دعب
 يسسسسلللللاا

|! 

 ا ا هسسشس ل ادسسلا ]

 ةهصسسصسس سل مس تتسلل ميس احنا
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 و

 حاجتلاب امل لما ال كلذإو ٠ روتف الو ةحار نودب اهريغو أهسفن برات ةقشنم نوكف ١
 1 لالا كلت ىلع تمادام '

 مولعلا ةفرعم درجم دوصنملا سلو ) ملا وهف ءادلا كلذ ىنشي يذلا ءاودلا اما
 يدابملا هيف سري و ةدسافلا يدابملا ناسنالا نهذ نم درطي يذلا ( ةغللاب ةقتاعتملا
 نا هل غوسي ال هنا ىري قم لداع رظن رومالا ىلا رظن نم لكن ال ٠ ةيقيقحلا

 ضرغ ود كال نيد بحاص ه5 لح داع نيدلا داسفب هيلع 4و هريغ رقد

 داو داحنالا معلا جنات نمو“ ميلستلا ىلع ينبملا ناعالا نع رظدلا عطف مه

 ضارمالا كلت نم هافثلا كلذ ةجيتنو ٠ ةيمومعلا لاوصال ةيصوصخلا ملاصملا ةيحشاو
 ١ قاقشنالا نع انيلاو داّعالاب انيلعف ٠ هللا تاكرب رظعا يم يبلا ةعصلا عوجرو ةلاضعلا

| 

 داجتالاو ةفلالا سوك يناص ركستو يذلا داحتالا را ردكت ظ
 ا

 دّدرتلا

 ا كل دال

 اددرتت نا يأزلا دنقلا نافذ“ مدقمتت نكف ا اذ تنك اذا

 ال ليخبو دصلا فلأي لولم وهف كاطعا ام هنم ذخو كالاو اذا نامزلا لاوو
 لاطملا عسي نانمرصق لاط ناو رم“لاف ثداولا صرف زيمتناو درلا فناي

 نكما ام دغلل نواجؤيو مادقالاو ما الا نيب مايالا نولتقي نيذلاب ربتعاو

 ملاوحا تشالن فيك نامزلا بعاصهنم هنود لوخي امب ناكمالا عنتمي نا ىلاسمالاب
 ةمابدلا دعب لوملخلاو ةوتفلا دعب مرهلاو ةوقلا دعب فعضلا ىلا اوراصف محام ءاسو

 اراع مهلضف ختسو اراغص مدج داع ىتح ةهاجولا دعب فسخلاو
 رم تاقوالا نوبلتسي و لاعالا فارطاب لاوقالا نوطيني نيذلا ىلا رظناو

 ا ا ىو ىتلاا ناوا نولخدي و تح فك صرفلا نوزيتنيو تافالا للا

 ا | مآ نولمملا سأل اك اوقسا مان مادقرالا لغاومدت ما مادقالا لب كلذ |
 نوددرأملا فسخ ٠

١ 



 ص555 سي يي لاا

 د هس سل سس سا سسييايايبببل ي-يسإس ل للسللالا

 وشو 2 لساكت اذهو لمعلا قحب مايتال لها وهو صرفلا منت :-خأو ىعسو دج
 ل ا ٠ بابسا ع نم كاذل دب الل هنا لوقن و وا مالا ترخات اذاو . 2 لها ريغ

 اورو رع ورق اع هنا عش اهعيبأني ىلع فوقولاو بايسالا كلت ةةيقح ك ا

 ٠١ ٠ جالعلا ء ءاطعا لبق هبابساو ضرملا ةفرعم نم دب ال هنال ٠ الصاع نا دارأ نما

 0 الو ضرملا ةفرعم ىلا ةبسنلاب ةلهس جالعلا ةفرعم نال ٠ بيبطتلا رس وه اذهو ظ
 ةسايسلا ءابطا لو مظعا ايعا يذلا وه اذهو٠ رهاظ ريغ ًايلخاد ضرملا ناكازا

 ١ صوصملاا ىلعو ٠ اهبابساو معالا ضارما ع نع ثميبلا مهب أد نرذلا خيراقلا ءالع قطار |

 ها را 1 ءدحاو نركت ال نخارمالا كالو نا سالا علق
 ا بابسا كاردا اما ماكحالاو ةرطفلاو قوذلاو نيدلاو ناكملاو نامزلا فالتحاب

 | بيرطت نسحي ال ضي رم ناك نم نا 5 اهلها نه سال نم لع سعص وهف ةما ضارغأ
 ظ كات فرص ىلا دوقي يذلا 0 ليهست هناش نم ا؟ناعمس نا مزلي تالذلو هسفن

 ا ملاعلا ة ارم يف بصعتلاو ضرغلا رم يللاخلا ققدملا ثحيلاب مت متب امنا اذهو بابسالا

 فشكني اهطوقسو اهعافترا ب ايسا ةفرعمو اهرضاحي ةم |يضام ةلباقع هلال ٠ ٠ خي راتلا شوا

 نآل كراك نود لك مسيو ٠ ..رفاملا ةميتح نجح يذلا تك دكلا 0
 ام :.دوتغالا نود هنآ للا ول هنال ٠ اهنيبخ نماهديج ربظت ءايشالا نيب ةلباقملا |

 اظل ,ضام وأ رضاح نامز يف اهسفن يف ل وح امم هب لباقت

 0 ارخات' نابسا اما + هيلع لوضملا نكي ام لك وه اهدسع نم: نا ةمالا كلا
 7 ىمحت ال داكت ةريثك هو ٠ ةلداعلا خيراتلا نيعب اهيلا رظني نم ىلع ايكاردا |

 لات لبا .ءاش نان يناي ايفو نالا اهنشعب رك ذو نانا نم قبس اهف اهيقلب ان

 داحتالا ىلا انقوسي ليبس كولسو اهنعداعتبالا ىلع انلمحي اهرارضا 500 لعل
 دضع لوا انهم لك ذخاو ةينيد بصعمىلا انئعسقن ذنم اننال ٠ لاععالا يف كارتشالاو |

 نوني لهجلا ءالظ فتي 2 نيكتو تضع
 قشر نع فكن ال انناف ٠ يلخادلا قاقثنالا رخاغلا با:ساربكاو ضعب نمواذه ظ
 ةما قشر يف .مبعم فناكتن اننا ىلع ٠ فذقلاو ةمالملاو دسحلا ماهسب انبهذم هانبا |

 رودص يف اهريغو انتلم ءانبا نم !دحا ىرن نا قيطن ال اننال كاذو٠ اهب ىوخا

 نيعتم# مهارن نأ ن٠ منبار.نيغ ارسل ناانإلا يس ل ا ا اجلا ؛
 ذ اهنأش ينلا ةمالا نال ٠ دابا بابسا ملثعاو ثبخا نم ود اذهو ٠ اننود اهب |

 مس سم - مسلال

 ص رسسا سس بد حم سس ء تسصخسم سس اس م رس دع عا رسما ع سما
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 ' 1 يأ انثرو ا نيفتكم ادتوابغو الهج سك لع مهتحارو مهتوطس هاقثرا نواحي

 دق انهفنا ىرن ىتح ليلقلا الا يضمي ال ةورثلاو تال آلاو تاسورغملا نم نيموحرملا |
 ” لاو ةعادصلاو ةراجتلا ب 0 2 ثادق هاجر نيالا زغسا ىلا الن
 يللاجلا انركرم ظفحب الو مهقحلل ناب لما انل يقبب ال ثيخب ةريثك خحارف ةناسم ىلع |
 اًراهنو اليل نودجي ةلوصلاو ةورثلاو طئاسولا نم مهل ام عم ابر وا يلاها ىرن انمد انو

 نا ادل عوسي 0 كرس بهذي هذ هلومس# يذلا مهتفو نم 0 نوعدي الو |

 أ قرصن ال اننوك لاح قابسلا نيدايم نم دحاو ناديم يف مهاياو نحن اننوكب يعدن |

 ةب راجي وا ةيعانص وا ةينيد وا ا لاغشالا يف هنوفرصي يذلا تقولا ثلث

 مو 0 0 رهظ ىلع رين انوك لاح مهتنمحازم يف لما نإ وك كك
 ظ لمؤن 5 عيلضلا ١ علاظلا كردي ىلاو ٠ راخيلاو حايرلا رهظ ىلع نوريسي

 ظ ا ل ا لم رخاتو انتعانص حان

 نسحا ناك ولو اي رع ناك أم ىلع ناك امهم ايجنرفا ناك أم لضفيو هدالب ةعانص يف

 ال 00 ام لغم اندنع ريرحلا وجان حجب نا نكي فيكو صخراد ظ
 | ىلحلاو ءايشالا ن. هبشا امو ماملا قنعو يجنرفالا سلطالا الا نسلي نا ”نيبجي

 35 5 ل طمخلاو سويدلاو ةربالا ان نومدقي جنرفالا ا ةيجن زفالا

 ظ ثاثاو انتي ز وانتي ذحاو انسوبلم لكو غوبصملالمرلاو مال اةالاو قررلاو ربحلاو ةرانصلاو

 أ قي الذا ىضحي ال ام كلذ ريغ ىلا ايلباسمو انناطمو اج راتع اتمال

 ظ

 ل ا همس سوسو سس سلا

 بصح مسح

 ب 0

 انك نبا 1 اك نمو نحل نم لوقن نا نع ًاضوعو ةساعتلا اندالب ةلاح بدن نا ان

 نالا نحن نيا لوقت

 رخآت يف نأ اذا

 « اضيا هل »

 ةوق نا لوقن قوف يلا لفيسا نم عفترأ وا لفسا ىلا قوف نم *يش طقس اذا

 مويغلانا لوقن قوربلات عملو دوعرلا تمدمد اذاوهةعفد ا ةوفوأ هتبذج ا

 كاذ نا لوقن ورم رخاتو ديز حجي اذاو ٠ اهمدصت حايرلاو اضعب اههضعب كح دق
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 أ انتورث نيا انتوخ نيا انمعانصنيا انتعارز نيا انتراخي نيا انتال 1 نيا انبتاكم نيإ
 0 ١ انيكارم نيا انلماعم نيا انلاجر رباك نيا اند نا
 كاذ رثكأ نا ٠ اهيف انكي ِتلا ةماركلاو ةحارلاو دغرلا نيا اننطو وبح نيا انأللع ني
 راختنالا انل يتب دق هنا معن ٠ 1 نيعإ اللو نا إل ناض هيف ريتك نيك قجرلا 00

 نا راسل راوثأ أدعبا دقو ٠ كاذ نم اذه نيا نكلو اكو اكن اك ظ
 ف 0 00 ا كالت 1 00 يف هيلا

 0 ا 0س ةدوونلا نايسا منعا نه ينلا ةعارزلاو 0 0

 0 نم يذتغب راص 0 لكلا هيمن | توعحكس 4 ف أمو ٠ نوال“

 امو رظلما نم هيف نحن ام ىلا اننوهبني نيذلا نورذنملاو ظاعؤلا ا هلو

 راذنالا ديني اذامو لمت نود نم ظعولا عفني اذام نكلو لابولاو بارثلا نم انمادق
 نم انب ام ةجللاعم ىلا ردابيف ممل نو . نكي مل ا دراي ديدح يف برضر كاكا
 ظ بابسالا هيلع تفاتخا دف اهرثكاو لاضع اهنم ثينكيتلا ةعوننملا ضارمالاو ءاودالا
 /لياقناكتا دعب الافع هلع ثيحب ىصحت ال يناا ةيدضلا رصانعلاو ريقاقعلا هثب وانتو

 | ةفلتخ بر 18 براشمو نادإب ا 2 ا ءذلا ءأم طالا غارا هيف 0 ءانشلا

 لع 0 رملا نوكي نيح صوصلخلا| ىلعو ةنيايعا عماطمو بهاذمو ان اود ةداضتم

 و نكلو مدقل ىلع انسل اننا لوقن ال اننا لع اذه 0 ٠
 0 ا ٠ تاوطخ انب عجري ةدحاولا ةهجلا نم ةوطخ انمدقت نركب نا ل
 ريك انديفب اذام نكلو مدقتلا طئاسو 5 نم 2 3 سرادملا ناب كف الو

 مهتشيعم بابسا ىلع اهنم :نولصحي ركارم مث نكي ملو تاغللاب نولكتملاو هايلعلا انيف
 بساني امم وه ةمعطالا يف ننفتلاو ثاثالا تيسحتو خوللا سيل كاذكو مهتحارو

 انلاوما برغنو رفصا اهذ هةنغ لذ - نأ مزالا امك اذا كالذ انديفب اذام نكلو عيمجلا |

 ران 819 نم ان قلل عتغا الا انل ىف ب الو رقفلا ةلا> يف ليلت كعب عصا هن ىت> انع

 كايمالا نا اك هنا مولعم وهو ٠ اهضي وعت ىلع راذتقا انل دوعي الف ىلبلا اهولعي نا ىلا

 ةوطشلا كامتاو :سنزوندمللا ماوقالا كللذك ةريذضلا كاممالاب يذتغت ةريكلا

 ' رم هيف نحن ام ىلعانمد ام اذهلو تالذ يف مهنود مث ن٠ بعتو دك ىلع نوشيعي
 ذب نبذل 2 دايقنالاو ضارعالاو بصعتلاو ليجلاو ةفلالاو داحنالا مدعو يناوهلا ظ

0 

 ةسسعحل هت

ْ 

 هديب شدّ امس سسسسلل
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 ١ 0 نر لزج علف لاوبلا شم ضعب لهاج فالخب لقاءلل دايقنالا دوعت. دق
 0١ نيلهاجاهراكفا نم بصعتلا زاث 1 اوليزي نا انم نيلقاعلا ىلع رذعتي ال كلذلو هيرب |

 ىلع شقنتو هتنايص الا بلطت الو اهنطول الا بصعتن ال ةدحاو ةما انعيمح نوكنف
 ( نطولا 2 ( ةمالا يتلف ) اييواق ناي

 ( ينامسلا يدنفا ملل

 ةساماو 0 عئابصلاو نراعملاب ادق اورهتشا دق لضافا موق ةيرذ ن

 آر داو اودام نيذلا ترعلا ىلا تيستني نم أدق 1ك  ةنلا تا لا ا

 كدتماو دنهلاو برثملا  ىضقاو ةيقب رفاو 0 فردلا دؤلب اكلعوا كب رغب 03
 ما .ادراعملاو لدعلا ةيرلإ اورشنو اي رواإ_:رادلب رثكاو اينابسا ىلا مهتانرت
 ا وما اوعرتخاو هيلا مهتطلس تدتما رانو . عتص لك ةعارزلاو ةراجختلاو

 مهتطلسل عضخ ناكم لك ةيناحل ىرعالا سرادم ازاشناو يضخ الامكا 0
 ةوطسلاو ةعاجتلاو تاحوتنلا باحا نادلكلاو نايرسلا ىلا بستني نمبانمو -ةرايشلإ |

 نفراعملاو مولعلا بحب اورهتشاو ةفلتحم تاهج ىلا قرشلا يف مهتطلس تدتما نيذلا .
 ١ دلل ناتوالا ىلا سستني. نم اسمو - ىوصقلا .ةجردلا ىلا اهيف اولضو. تح ةكملاو |

 مهتطلسل اومضخا ىتح مادقالاو ةعاجشلاو ةراجتلاو ةعانصلاو ةكحلاو ةفسلفلاب اورهتشا
 جازتما نم نول تم طالخا مه نم انمو ٠ اًبرغو ًاقرش ذئنيح ةفو ردم ةركلا لك ١
 نايدالا ملاعلا اوطعا نيذلا ةلالس نحتو ٠ ضعب دك ةييطفلا َوَعْمْلا كلتا

 نم هل ام يدابم هوبسكاو ةعفانلا رومالا : نم هلام لوضا هل اوعرتخاو ةعانصلا هولعو ظ

 راطخالا اومجتماو ارحبو اًريرجتملا ن باوبا هل اونو ةحارلاو دغرلا بابساو ندمتلا ا

 ةافرشلا انمو ٠ 0 و و ةورث مدالب اوبسكي يل ةميظعلا لا وهالاو :

 0 ناذللا نشا انددابو,ءاوتم نيكو بفكضلا مركن ن غو ءامركلا رهشاو ؛رباككلاو ||
 0 ابعسواو تاغللا عصف فا انتغلو !ًدغرو ”ةبرتو ءامو اوه

 نيتك انوع ني اسراذم نيا نال. انرص نياو انك نعا .هاقسا او نكلو ظ
 لممممسمف حبشي سلال ملل هل -

ْ 
| 

4 . 



 3 هد 1 ا
 .ا/

 م

 لاح حالصاو نيدلا ءافول ةيلاملا يظنت لصلا ماربا دعب هاارجا يتين يف ام لواو ب
 ةناوملا 'ةلوادلا ةيركح را نأ نسا اها ةيامؤ نارفلا بابسا نم اهريغو ةعارزلا

 , مهبدلف يتبحم ىلع عمجيو ينوق يفروخلا عنصل يناهْي نا لأسا هّنلاو ةيروش ةيكح
 | 14 وقفنا بيغ ةنركح هيلا زملاء قه في يدلي كبح مقا ترا ىلع يتنيعيو
 0 لش

 ا قب وخو ناو تع نول الو هئالو ىلع ةيعرلا بواق عمدت ال فيكف

 ظ | اهتيانع فرصتو هوجولاب ذخأت ال ةهكحةيو روش مهتموكح لعج نم يئامالا مدعت م
 ةملاصلا مههضارا ةنامصو هامل مهضرا نم نداعملا جارختساب. مهناش حالصا ىلا

 | اهناطلس بحت ال فيكو مولعلا رشنو ا بلجو نيدتعملا داسفا نم عاردزالل
 ئرت نيح 1دارقتاو ارك نيمدقتملا اهنيطالس نم ريثكلا يف تأر نييناؤعلاكة ما

 ىلا مثاعدو نييقرشلا نع ا ف”ريييروالا شهدا ام ناجلا نيلو ةعءدلا نم هيف 1

 هيلع ءانغلا
 أ ثديا دضقلا ةلابنو ةينلا نسح نم هركذ مدقل ام ىلا ةموعنم تاغدلا هذبف

 ظ نطولا بح اهبولق يف تيحاو اهتوتف قباسو اهتمه يدق تددجو اهناطاسب ةمالا ةق

 ظ دقلو شب همار نم لكهنع ًاردتل سيفن لكو سوفنلا لذب ىلا ترداهف هتوم دعب

 ظ فالعخا ىلع اعيمح نييناثعلا تراف نيدلل بصعت ضحم ةريغلا هذه بسح نم مثو

 ظ |
 ليق ام ص وأو مهنطو نع عافدلل لاومالاو حاورالاب اوداح دق مت ارمو مههاذم

 | نيدئاجا نا ليق ناف منم ةنف ريغ هب ماق ال هدحو نيدلل ابصعت كلذ اولعف مهنا نم

 أ هيلع نوهركم لاومالاب نيدئاجلاو ةي كسلا ةعرقلاب كلذ ىلع نوهوركم حاورالاب '
 ظ نيمداقيفاؤعلا ءاوللا تحن ماظتنالا ىلا اوعراستن يذلا ةءوطتملانياف انلقمونحْملا ضرفلاب

 برحلا تاقفن ىلع اهب ناعتسل ةيحا' لك نم ةلسرملا تاناعالا نياو ىتش تاهج نم

 عمج ريمزا هس تئشنا ينلارمحالا لالحلا نعم يف رمحالا بيلصلا ةيعمح نيا لب

 افتريا لب ريثك# يش هذه نمو ريفغ ددع كلوا نم اهيف عمججل تاناعالاو ةعوطقملا

 ابصعت ةيناؤعلا ةيدنجلا يفمهعوطت ناك أ نييناثنلا نم مثريغو مورلاو نمرالا ةءوطغم
 ةينطو ةريغ يف امناو نيبصتخمب اون :اكامو اوهركي مل مهنا يويعل هيلع اوهرك أ ما نييدلل

 ٌْ «ذه هثحاه ام رمال اننا ىلع مهتموكح دصاقتن نسح نم هوأر اب مهيف تددجت !

 ْ انلهاجنا ريغ نيلهاجلا ايس الو'سانلا ضعب راكفا يف بصعتلا فصاوعنم برخلا |[
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 4 ْ يضرلا ن < غلاب مهسوفغن تمفرتوادادبتسالا رورش نالا سانلا فرع دقلو

 ةيعسن تحيد نا كالذو ةيسورلا الا ةندقلا لودلا عيب .#: دنع يوروش رمالا راصو هب

 0 ةلودب اقلطم ةديئسملا ةلودلا

 ىت>ىروشلا ىلا لودلا رئاسل وت نيح ىلع ةدبتسم اهأاقب ةيسورلا فكي ملو
 ةينائعلا ةلودلا تعنم دق اهناف ليبنلا دصقلا اذ نع اهريغ فيقوت يف اببس تناك
 ظ ةفينعلا برحلا هذهب اهاروش يظنتواهتيلخاد حالصا نه هيف تعرش ام زاجنا نع انيح
 | لوغت) اهناف عنام كلذ نم اهعنهل نكت مل ةينائعلا ةلودلا نا ىلع رورغلا اهيلا اعد ينل
 اهتلزان يف اهكايهنا عم ةعاس .دع لفخت ملو اهنطو نع عاندلاب اهماتها عم نأشلا كلذ
 ركاسعلل مظعالا ناطللا انالوم ةبطاخم يف هانيأر ام اليلد كلذ ىلع 00 ةرعل

 كمه 1 1 ايم ارورح نق الم دقل ) لاق ثيح هيلع تضرع ينلا ا
 حرصاو(حالصالا ءرجا نيح برملا دعب كلذ لثم كك ا ا حرا مماظنتا ِ

 ظ هفطالف هللا هظفح انالوم ةلباقع يظح ( فارغلت يلادلا ) بتاكم ه اكح ام اذه نم
 اذه مالك ب رعن نا اني أر دق ةو دصتلا ةلابن ىلع لدو ةينلا ن دح نع فش مالكب

 ظ هدافم ام بتاكملا لاق ةرثا قطنلا ها لا هذه نينرتس هك
 أ اهتغلبف ةناتسالا تدصق امنمو انوم كل ير طرطع ايلا ا ل

 ةعاجمش نم هتنياع ام هيلا تسءفرف يل إ نذاف م اذعالا ناطلساا لع وخدلا يف تنذ ًاعساو

 ةثداحلاب يناطالو اي ا اعل هي مهيسيئرو ةيناثعلا ركاسعلا
 رسم هيكع ةءا ناطلس يف ةعدلا نم هتب أر ام ينلهذاف تالاوتق تاعاس تذل

 يفيفوت امو هللا دنعنم الا رصنلا ام راصتنالا ركذ ىلا مالكلا ىدا الكهلوق ينشهداو
 دقتلا ىلع لدي اموا ءانربكلا نع فشي ام لكن ع هتلمجب هءالك الخ دقو هللاب الا

 ةمئالاب برطأ لبق ةيسروبسلاسز وللا يئئاج ٠' انالوم لاق ٠ تأ ام هنه لقاث فاو

 كنا هتبجاف رم ؤملا رارق اهمذفرب ةينائعلا ةلودلا اطل ضرعتل يفبلا لاوهالا فونص نوضتت

 0 وش ركتفت لو كتحنال يف اماقم هلل لعجت مل يزيزعاي
 اذ نح نم نيقي ىلع تنك يناف يبلق نع مجرتي ذئنيح يناسل ناك دقلو مهسؤب

 هيلع يكوتو هللاب

 00 ىلع لكوتلا عم نا ىلع ةباصالا يل تبثا امم ثداوحلا تداج دقو
 ةعاس هنع لفغا الو هب ماتهالا ديدش يرماب ةيانعلا

 يي 6



 نأ تأ

 0 يل يي ا 2 0 ا ا ا 1 ا حر ا اطل تت هد تس

 ةيعرلاو كلملا 5
 « ضيا هل » '

 ( 41١الال ماع اهاشنا يتلا رصم ةديرج يف اهبتك )

 بتارم. هذهو ةيكلم وا ةيروهمج اما ىروبشلاو يروش وا يدادبتسا اما كلملا '
 نا ىضوفلا ةموكحلا بتارملا هذه نع جرخو هظفح بجوو نوناقلا ناك ذنم كلملا

 ةموكحب يضوفلا ةيعست تمص
 ال ةيروبملاف كام لكل حلاصب رطق لكأمو رطق لكل مئالمم كلم لكأمو

 سعشلا ةموكح يشو كلت ناف ارتلكنال ةيدادبتسالا ةيكلملا حلصت ال 5 نيس علصت ْ

 هنمدحاوب بعشلا ةموكح يم هذهو لهجلا عالوت موق يف نوكت نا نسحي ال بعشلاب |
 ثبلت الف تناك ناو ةليبن ةياغ ةفرعملاو ندتلا ن نم اونلب موق يف نكت دا ل 3
 نويلوبانو رشاعلا لراشو رشع سداسلا سيول ةموكمل ىرج ايبلقنم رش بلقنت نا
 تناكدقف !ًرهاظ ةيوروشلاب تمسو ناو كولملا ءالوه تاموكح ناف اسنرف يف ثلاثلا |

 اههشورع لثو اهضقتن ىلا اعد ١ كلذو اًنطاب ةيدادبتسا |
 ةولصم لع صيرخلا كلل دب الف ةكلملا ةحلل“* ةقلعتم كلملا ةحصلم نا مولعمو ظ

 سكملاو كلم ذيطوتو هناش ةعفرب يضقي اهنارمتنال هدالب ةحلص# ىلع صرحي نا هن
 ناقلعتم كاذو اذهو هذافنا يث لدحلاو اهنوناق نسح نع اعني دالبلا نارمعو شيلا |

 ىلع تناقاو م 00 امل تلمج اهدالب نارمع تدارا اذا ينلا يعف ةمرك
 هيرهتف كلذ يعارت نم تاموكللا نمو مثال ةمول حلا يف مذخان 9 موق هذافنا |
 هذه لاثمو هيلع 0 م ”_:رم اهنمو يلع ارح اهدالب ةيطسل وأو
 ةيويدطا ةموكملاو ةلملا 4 ةيركبم قمل لاخم اسنرفو ارتلكتا ا
 ةيغرلا الا كلذ ىلع امل لماح الو ةيوروش امهتموكح اتامج دق هللا اههديا امهناف ظ

 دلو ايهدعب نمو اهلبق نم ه ةميكحلا ةموكملا ناش دابعلا ءايحاو دالبلا نارمع يف
 ةديرم لقنلا دهاوش ناف ةديدج ةعدب ىروشلاب ةموكحلا وا ةموكملا يفيروشلاا

 ىلع مالا فيناوقو !متالع ىلع خيراوتلا كلذ ن ابمدق تبغث لقعلا لئالدب
 ممورواشو ) يفو ماظعلا نيعراشلا لاوقا 7 عئارشلا بتكومهبراشمو مهتاداع فالتخا |
 تع ليلدلا من ( الاب

 ا د و ل : م »+

 هييبسم  ِئئب 11551 ا ات.تححمملا تكس سس7_دلد 7سم

 ك1
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 د وويوب نويبع دع هس مص بس مج بج ييرجداو تك

 ا دل ضو ا همسسسسلا

 ْ ظ ا درا سال يردترفلا ل يق لندسلا يف“ يوفر .انلوق يف ةبسنلا ءاي |

 , طولا بحو ةمالا بح نتليضف ىلا ناوعدي ةفاضا ءايو ةمسن ءاي ن. <اي

 يثو ( تاذلا ب> ) ةينانالا ةمالاو نطولا بح رددصم تلعج دق كنا لئاقلو

 | يف ةليشفلا ثنا هباوجو اهيضيقن نع ةليخألا رودص كسايق يف 2 م كف ةصقن ظ
 | ليملكتا رمش ةبسأ يهف ةيئانالا اءأ صقنلا دض لضفلاو لضفلا يف ةعيفرلا ةجردلا

 ١ هريغ ىلع تالذب ىنج او ريش هارب اع هسفن ناالا :راثا مهفرع فو سايق ريغ

 ١ قرت 15 كلذ نما ءىع ةمالا وا: نطولا تح يف سيلو ارش ماا
 ىلع تايضقي امهنال وهف لضفلا يف ةعيفر ةجرد يا ةليضف اهمخهك هجو اما

 | هعون نم ةعامج يف هتلعج ينلا ةينانالاو اهتاريخم يزتغي يتلا ضرالا ةمدخب اهبحاص

 ظ اذهب ىخرث ال كلعلو 0 ىذا هنع نوعفدي 1 اا لادا ىلع هنونيعي ؤ

 ١ ناسنالا نم ةعامج قرص نا يغبني ال ضرالاو ةيناسنالا ةمدخ نالوقنف 8

 آل 111 ياارب الملا باوملاو امييف ةماع نركت نا حي اماوضرالا ن2 ديح فال
 فلات ناويللا رثئاس ىذ دأ عف دو ةيعيبطلا هتاجاح ع عيمج مايقلا نع اً هسفن نم

 ' كاذو ل كاذو 1[ كد نع اعراز اذد رادن تا اءاخلا ف - ابيف تقرفت ةعا ظ

 | نع ةعاملا هذه. 0 حاس ناش عم لكذ لهو او باخ رخالاو اًمجاع '

 ١ نرعع اهضعب لصفنم تاداخ تراصف اهيف تقرفت ضرالا ن٠ دحاو مسف 0 نإ
 ' ضرالا يف لاذتذالا ىلع ان ةعا> لك تلبقاو ةيعوبلاب 0 نع اح نشكل

 . هاضترا امب لاغتشالا يف اهلها نم لكذخاو اهتاجاحل ةالامحنسا امام اهتراتخا ينلا ا

 ١ لوا> ولو قيفرلا تالذ هعنصي ا ائيعتسم هقيفر هءودصب نيعيل تاعاندلا نم هسفنل

 ' ةدئافب تاي ملو هرمح ينال لغاشملاونوملا عيمجب نيضرالا عيجحيف لاغتشالا ناسنالا
 أ ةئاعالا ٠ بابسا هل رسدتن ذا همعاج 5 ةعنيف لاغتشالا ىلع رصتقا اذا ام فالي ةماث

 نيب امل عونلا يف اهوصح ىلا كاذ يعتني و ةعاجايف ةماعلا ةديئافلا لصحتف ةناعتسالاو

 نمسريلف نطولا حو ةمالا بحيف ةليضفلا هجو اذهوةيناسنالا تاقالع نم تاعابجلا
 هيرغصاب ءرملا اهناف ناسنا "لك نامل اهركذب نجشليلو لق لكن اهفص ىلع امها

 نراسللاو بلقلا

 تسمم مصل رجم م صوم مم مس ع
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 ءاوس ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ناكسل يفاكريمالا سنجلاكمب نوعستب و هيف نودلاوتي
 ؛ البلا ناكسل يناؤعلاو الصا نييناكريما وا نيينابسا وا نييوسنرف وا اًزيلكنا اوناك
 | ناكمل يرتسوالاو الصا اًرتث وا اًبرعوا ًاكرت اوناكء اوس ايساو ابروا يف ةيناثعلا |

 رج لهو ةاللصا نييلاطياوا ةلاقض وا اّناملا اوناك اوس ايرتسوا ةنطلس
 نا اما هنال مثو وهو اهتغل ةدحو ةمالا ةدحو مزاوأ نم نا سانلا ضعب عز دقو

 دف هنال دساف وهف لوالا ناك ناف الوا سنجلا ىلع ةغللاب لالدتسالا كاذب داري

 انركذ ام نالو بسن مهنع ديعب وهو مهتغلب ملكتيف مهيف تبنيو موق نيب ناسنالا دلي
 سانلا تاعامح نم ةريثك تاغل يف ثدحا دق نيحتافلا بارتغاو ماوقالا طلاخي نم
 أ ةالغم ةطلام يلها ةنل يف اك هليلحت نع نييوامكلا عربازجمب اجيزم راص ثيحب ًداسف
 ام باجيا ليبق نم وهف يناثلا ناك ناو سنجلا ىلع ةغالاب لال دتسالا كلذب عنتماف
 اونسحال ةمالا يف ةغللا ةدحو ناسجتسا ىلع يآرلا اذه لها رصتقا واو بجاوب سيل

 مسنث يا دحاو اسنج سنجتت سانلا نم ةعامجلا يم ةمالا نا 5 تل كلا
 | هلع مفادنو ةيلا_سسننت ماب فراعنتو اهتاغلو الوصا فالتتخا ىلع ٌةدحاو ةمسب |

 ةمالا داوس اهنطوتي دالبلا مهفرع ثيسو ناسنالا هب يقي نكسملا وهف نطرلا اما
 دحاو ملقا وا ةنيعم تاجردب ةمولعم ةحاسم هيف طرتشي الو اهيف نودلاوتيو مفعالا

 ٍّ ىلا فاضي دقو هب ةمالا مظعم نطوت نم ركذ ام هفيرعت امناو ةفورع» موختب | '

 ٍ هيلا مضنت نا انا هللا نع“ احوتف 00 اما غو هنم نكن مل دالب

 تسمو تبا

 اهل نطولا 0 ةلماعم نح دهعلا يدق 5 58 نا اماف لوالا ناك ناف اهلها

 ناكراو تشن الف كاذ الو هذه نوكت ال نا اماو ةيكلملا تبفتف هلها رئاسل اهتلماعم
 ماضنالا ةحص يف ةحاشم الف

 ناسنالا ناف ةنث ١ هيف بسلا نا ليقف نطولا بح ببس يف فلتخا دقو

 يف تبنيف اًريغص هنطو نم ناسنالا جرخي دقهناب بيجاو هبحا اثش فلااذإ

 ناكملا بح ثروي ناكسلا بح فنرا ليقو هنطو بح كلذ عم ىسني الو 5
 لبق اك

 ارايدلا نكس نم بح نكلو يدجو جخب رايدلا بح امو
 اًرئأؤم كذني الو هئاقدصاو هلها مظعمب هنطو نع ناسن الا لقثني دق هناب بيجاو

 نا اك ينطول يبح يف ببسلا يه ينطو يلوق يف ةفاضالا ءاي نا اندنعو بحلاب هنظو
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 عووويجححصم

 همدسسل

 الو لمعيف ةطغاضلا ةوقلا دي اهكرجت ةلآ مث هيديرم ةوعدل وا هضارغال ةباجا

 ٌةدارالا لالقتسا ةيزم يفث ام ريبخلا ققدملا معي ةلاحلا هذه لثم يفو ٠ هل ٌةدارا

 ةرادالا نو 2

 يف ةرادالا نوص ىلع ةنعابلا ةعيرذلا لازت الو تناكن اشلا اذه ةباعر ناو

 ب هتباعر مدع ناك اكابنوؤش تماقتساو اهماظن بعتساف ةيبرغلا كالاملا ةيبلاغ

 ماكحالاو قوقحلا يف بعالتلاو ماظنلا مدهىلا ىضفافثبعلاو لالخالل ةلدو انقرش ز

 ' دي ادبع يزاغلا ناطلسلا انالوم ةكوشلاو ةلالجلا بر دبعب ةيانملا هتكردا ىحأ

 ةاكشمب اهرئاصبو ةيعرلا راصبا راناو ملاظملا 2 هقكح سوعسا دل

قوقح موكحلا معو هيجاوم أ مكاحلا هيقناف هخمح رو هلدع 0
 دالبلا تكا ءارقتسالاب وه

 هتلالج ظفحي ءاعدلا تايآ ة:لالا تلترف هلانت نا ىحو رواق اطفعا ا

 هحكلمم ديباتو

 ته ل هيسمسيدسييبلايسسللاسلا سلا

1137101175559 

0 

 اذه نم ةياغلا هب كردا ام هقيفوتو هزيزع ومس نم زيزعلا رطفلا اذهل ناكدقلو

 نانجمملا نواهالا دلخاف ميوقلا ادبملا اذه وحن نم هيناما هتياعرب قحو ديجلا للطملا ظ

 ع يذلا ريمالا كلذ مهريما وم يف اودجو ذا صالخالا ةريظح اومزالو ىضرلا

 افوفعم مهيلع همايا ليطي نا هللا اولاسو مهبوأق هوداهف فاصنالاب مهلباقو ناسحالاب |

 للا نوصو لاجنالا ةمالسب

 ا

 نطولاو ةمالا
 « قححا كب بدال »

 ةعاما ةسايسلا لها فرع يفو هموق لجرلا نمو يح لك يس ليجلا ةمالا

 قيفوتلا سنجلا ةدحوب دارا سيلو د-او نوناقل ةعضاخلا ا!ًدحاو اًسنج ةنللا

 رضملا اهس الو سانلا باسنا ىلع ًارط البو اهنم ريثك يف كاذ رذعتل باسنالا نيب

 تاراغلاو بورما يملاوتو مهباسنا ةفاتخم ماوقالا طلاخت نع ةئشان ةريغكلا دسافملا نم

 باسنالاهب تلهج امم كلذ ريغ ىلا ابلها يفمهجوزتو مهحوتف نيحتافلا ضعب نطوتو

 ليلق وهو بيرغ حناف مهينادي نا نع هلها ةعانج ظفح ام الا تاسدالا هل تفك

 دحاو سنج ىلا ءازتعالا ىلع ةعاّلا قافتا سنجلا ةدحوب دارملا امناو هيلع سا
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 هيلع ىضق دقو طاطخن الا ةعبرذو رخاتلا ةلعو تاروثلا اشنمو ملظلا ةموثرج وه لب

 ٠ ةيواملا تاكرد يف هجزب مراص ءاضق ةفرعملاو ملعلاب رهدزملا رشع عساتلا ليجلا

 كلت كيس لمعت هل ةدارا ةرادالا متسمل نوكي نا ةدارالا لالقتساب ينعن اننكلو

 ةدارا ال نف هريغ ةدارال ل١ ةباثب اهنم الخ نوكي نا ال اهنوناق بجومب ةرادالا
 هل ةرادأ ال هل

 عم نوريسي اهترادا مامز ىلع نوضباقلاو كلاملاو تاموكحلا ةساس م كئلواف

 اهنوطختي الو نوناقلا اهطتخا يلا ططخلا يف ةدحاو ةريثو ىلع لاعلا نم مهنود' نم

 عضاخ مهلكف ماظنلا دسفيف نوناقلاب ثبعلا ليو اهنع اوجرخي ال تحن يطا عشب
 ىمسا وه نمل نوناقلا اذه بجومب عضاخ مهنه رغصالاو ماعلا سيئرلا وهف نوناقلل

 هنوؤش ريبدت ةطلسلا هلتحاتا ام ةراداب مايقلا هعسل ةدارا لقتسم هنكلو هنم |[ .

 اهب حرمص تاصاصتخا ةطلسلا نم هلو هتيرومام لاجر ىلع سيئر ود الثم روماملاف
 لاععا نم هدنع ام هلدابو تاهلعتلا هنم قلتي ريدملا نم سوورم وه من نوناقلا

 هترادا بجاومب مايقلل ةدارا لقتسي نا اسيئر هنوك ةفصب اذا روماللف ٠ هتبرومام
 ىلا عفر نا 0 هنوك ةفصب هيلعو٠ ةرمأب 0 نه دنع هتمرح تطقس لاو

 مما

 ا
 ا

 سس اح سسس صسسسسل مص سيجل

 ظ تاقلح نع الضف اهعورفب تاطاسلا تاقلح كالذ ىلع سقو هب يضقي ال اه هفلكي ناو
 / ةلودلا وا ةموككلاكلعل عورشملا ماعلا نوناقلا ىلا عيبا مجري ىتح ابفالتخا ىلع لامعالا

 ةمالس ةرادالا ةينادزأ مارباو ضقت أهروتعي و للاطملا هذه تنزتا اذاف

 ماظنلا لبلدب نودشرتسمو مهبجاوم نوملاع و لمعلا ىلع لامعلا لبقاو اهماكحا
 لالضلا لبس اوفثعاو هيتلا ءاديب كي اور الاو ةدارالا لالقةسابنودضتعمو

 | وارمغا .هاسا وا نسحا لصاحلاب ىدرلا ىلا: اورل>ا يلاتلابو رورغلا نئم اويكَرر

 | أوعدتقاف ماكو فرشو ةزعو ةفنأ نع هورداغ املاط ع لوبقلا 0 اوناكتساو دافأ

 لغج ال اولاتو نيبكنملا اوزهو هاركذ ةوالخم ضخما ةقيقح ةرارغ نم هذه هلال +

 نيب هيلع قلطي اموا ةعينصلا تاشن ادبملا اذه نمو ٠ كلانه ام انينعب الو هيلوتسن
 لواطتلاو ايرهظ نوناقلا دين ىلع ةرادالا بر لمح ىتلا « ةيبوسحلا » ظفل مودمعلا

 يوتسإو ابعضاوم ريغ يف ءايشالاعضيف هينعي ام هكرت ليبس يف هينعي ال ام ىلا ْ
 | مم رارضالا نم مايالا هنكمت ام ىلع ف يسي نا ثبلي الو لطابلاو قمحلا هبدل

 كلما 7ك" "”'”””“”“ ”50[5[<1<1 5 1 1 1 101 1 1 121 1 ية يو0101 1 1 ا

 ا ا سس سس ل ممم ماس م ميمع ممسم م ص سس م 0

 د يحسم



 ٠ه © ١

 020 ا يي سمسم

 ٌْ هبجاومىلا ةرادالا بر هبنت نأشلا اذه امل ناكىتمو اهب ثبعلا موري نمنود لوحنو ٍ

 / بكوي الف لمعي امم بلاطمو لوثسم هناو ًداصراو انويع ةيعرلا نم هيلع نا معو
 رارمغالا ديلوتل ةيلقعلا هاوق عمجي الو هيتلاو بجملا بوغب رطختب الو لطابلا نئم ْ

 م همايقل هسنن نع يضرلا ىلا حاتريو ةدئافلا ثيح ىلا ابفرصي لب مفانملا ءردو

 هس ناسالا بيطرت هلباةيف هلمع مئاعن لعب نم كللانه ناب هسفن عانقا ىلا حاتري 1
 ةماركلا ظفحو ةمرملا ةياعر نع الضف ءانغلا

 لع اهدوعتل اهدايق لهسي اههبو ةوقلا ةلاو باهرالا ةذيلح يهف ةيدبتملا اماو

 | اذاف اهدوجو ظفح لفاك اهنع هاضر ناب عنتتتو هتراشال عضو اهسيئرا نيدت نا

 | ضاقتنالا نه لجو هرماخي ملو راتخيو بحي مك اهتدايق نم نكت لمعلا اهسيئر حا ظ
 اهتلزنم اًقئاوم هاري ام عئارمشلا نه امل نس ءارقتسالاب و هماكحاب ثبعلا وا هيلع |

 "قبتمل يعف نيبناجلانيب ةطسوتملا بوعثلا ةرادا يهف ةبوعصلا لك ةبوعصلا اما ظ
 لماعتل بجي ام ىلع ةراضحلا قالخاب قلختل لو اهبساني اب لماعتل ةوادبلا قالخا اهل

 يق ةوادبلا نسا دين ابنا ةلاخلا' هذه لام يف ىلا توعشلا لع ليو .اهتلئاك
 ظ لاحر طح انهو ةطقاسلا اهرداظم نم ادب أم الإ ةراضألا دئاوع نه ذخات ال نيح

 ىلإ اهتمجبراو تكشو تالقن ةوادبلا نجوي اهتاماع اذا اهنال ةرادالا ماما ةيوعصلا
 بوعشلا يف ناثلا اذه مكحو تتعو تدرمت ةراضملا يجوب: اهتلماع اذاو ٠ ءارولا
 | بجاوو هسفن بجاو ملعي هنال دايقنالا لهس ةراضملا نبا ملاهلاف دارفالا يف كك
 | هناب يردي و يردي نم ليبق نموهف ءافولا نع دعاقنلاب هملع هل نذؤي الف هريغ
 نرد وهف ملهلا لوبق ىلا هدادعتسال ةرطنلا مكب هدايقنا لهسي لهاجلاو ٠ يردب ظ

 قمحالا مكح هكش اعنيب طسوتلا اماو٠ يردي ال هناب يرديو يردي ال نم قيرف
 يردي الهناب يردي الو يردي ال نم ليبق نهوبق
 اهتنوؤم هيفكي !ًراثثتسا اهريدم اهب رثاتسي ال اهعاونا عيمج ةرادالا نا ىلع ظ
 دادسلاو داشرلاب هيف فرصنت ةدارا هل تلقتسا اذا الا اهكح ةضيرفو اطرما بجاوىع
 ا دال دعارقلاب ةطوبشملاو نوناقلاب ةنوضملا ةداملا يف هيريسو ةفرصملاو كحال
 انناو -عزاولا ةدارال ةباجا اهتاياغو اهيدابم ةمالس نعضيو اهيهاونو اهرماواب طاتحي ظ

 اعساش اًنوب نيفرطلا نيب ناف دادبتسالا هب ينعن ال ةدارالا لالقتسا نع ركل

 , "لمع لك ب يرختو ةرادا لكم ده ىلع ةرثوملا ةلآآلا الا دادبتسالا امو اقيم اًدعبو
 سس
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 ىلعبتارملا باب را نيب لدابتملا ىضرلاب ىضق يذلا سومانلا وه ءارم الو كلذ
 دقو توكسلاب لماعلا كاذ ىلع لدعلا 5 فيكف الاو ٠ ةيفيكلاو عونلا فالعخا

 ع (طغاضو سعشلا رمل ههجو رح ًاضرعمو لاقثالا لمحب 6كم علا لع باد |

 دقن 1ىرم كلذ ءازج هلو ةبرقلا قرعو سفنلا قش هحئاتن لقا اطغض ةيندبلا هاوق

 قرعب نبتو بعتلا ةرارجب را نبخ نم ةرسك ىلع لوصحلا الا هل جب ال ام دوُعم |
 وأ هرظان ىري انيب لاسلا لذ نع ينغي هنا هب ىنكو لالح ”قز ر هكلو نيبجلا

 كلذ ءازج هلو لمعلا قاشب فاك ريغ !ًرماو ابن ةراشالاو ءاميالاب ايفعكم هسيئو ١
 ٠ سلما ريخب رثدتلاو برشملاو لك املاب قنأتلاو شيعلا ةطسب هل عَمِب ام دودعم دقننم |

 لوالاف ٠ عار لك هازا :يترم لكو سيئر لك ءاقلت سوو رم لكك لذ ىلع سفو
 وما ام مامتاب الا بلاطي ال وبف هب ةمزال هتيلوئسم نال هاضري لدعلا و يضر دق |

 .:رع لوئسم هنال ةيدعتمو ةمزال هتيلومسف يناثلا اماو هاوس لمع همهي الو هلم“ |

 ال الورم يف نذاوبف لمملا كاذب هلاعا: نم ءاق نم لك نعو وه كيد نم
 همومه تداز ًةرادالا بر ةمه تدعب ع طاذشنو تابثو_ مادقا مدق الا هيف تدشن ظ

 ممحلا ردقب مومملا نال هلاعا تعسجو ٍ

 ةيرابطا كايركخلا نوكش يف ل ناكريططلا للطاا اذه نا ريشا تل : ظ
 كح ةفيظولا نال مهريداقم ةفرعمو مهرابتخاو لاجرلا دقن هتياعر ىلع بترت مهم نأش ظ

 راهظالاو ةنابالاب اهبابرا ىلع يفق: ىهف ةرادالاب اهنم قلعت ام ايس الو فظولل |

 ةئاعتم اهجئاتن تناكألو ٠ اهوا اهيلعرئاصبلا يدتو دهاشملا كاتب راصبالا قدمتف
 ةظحالا ةضرع اهبابرا نوكي نا عبطلا مزاتسا عفنال وا ررضلا ثيح نم مومعلاب
 فقوملاف ٠ ركشلاو ءانثلا تارابعل اًتوضوموا موللاو ديدنتلا لابن يبرل اًثدهو مومعلا

 اب برط نعاما يوه هباض كرت ىزاومدنال ليم زل 0
 ماتالا نع زجملاب روعشلا هدلوي لجو نع اماو ةءافكلا دوجول بجاولا ماتاب روعشلا

 لاجرلا نيب قرذلا اثنم انهو ةءافكلا دقفل
 ةبوعصلا يناح نيب ةرادالا ناش يف اًديدج امم ثحبل اذه ءارو نم انل ناو

 اندنعو اههنيب وا ةيدبت»وا ةندمتم اما ىنخي ال ا يهف بوعشلا ىلا رظنلاب ةلوهسلاو

 ةندمتلا نال طسوتملا فرطلا ةرادا نم لبسا نيضقانتملا نيفرطلا نوؤش ةرادا نا ْ

 | اهماقم ةلدتعملا ةيرحلل ظفحمو هقح قح يذ لك يطعتف اهريغ تابجاوو اهتابجاو ملي"



 8م
 ةسميسسسسللللا

 ا « لاجر اندنع له » 00 نا |

ملا ةرمسالا كلت معن بهوتست تناو كنم كلذ نوكي ال 1
 أةيوام ١ ةيدمح

: 

6 
 ولا كنور وع تافتلاب قيفوتلا ىرتو اهاودج لين نم فرتعتو اهبلظ يف شيعتو

 قيقحنو 0كم حاجا ليبس ف نسولا رجمو هداعساو كنطو ريك هسفن فقو يذلا

 هللا زعا ٠ هيلا رومالا ماهم يف كرما لكو ٠ هيدي دوجب فرثعاو فرعاف ٠ هينأمأ

 | تارا هدوجوب بذاجتن حربن 00 دارملا هثاقب لوطب اهغلبو ٠ داليلا هب !

 كماحا فاطعا همراكملا رضيت كف الو |

 -مهجموووهلل

0 

 هترادأ فبما ةارااحع نأ

 ظ 4 ضا ل 0( 00 ٠

 ظ 0
 ا

 ( 1١8350 ةنس سرام ٠5 يف )

 أ ىلع فوقوم اذهو لمعلا ىلع بترام ءازحلاف ىزامنن ل : كديرتف رودغن

اللس هك 0 0 00 1 ةقباس 0 دقو .٠ دار ظ
 ا م ةق

 اع نف ةلقلسم ارا ند رافت ةيسقعيم ةراذا 00 ل رس

 هترادا تماقتسا هتدار

 كلذو اهماظن ةمالس ىلع ةفوقوم ةموكح لك لب دف لك ةمالس نا نذا م

 اطاجرو ٠ ك1 لكم اوقو ةنك لك تان نذا ةرادالاف ٠ ةرادا ٠ نسح ىلع بنركم | ٍ

 | اهثراوط نوئرادلاو اهضوح نع نوباذلاو اهتوشب نوُئاقلاو مدالبنوصنولفاكلا م

 اهجايس مه لب ةعسلاو عارم - ىلا طغضلاو لاخلا تارمغ نم اهب نوبهاذلاو '

 | اطياتكا اركي .نا بجو كلذلو :ايقوقح نئاصلاو اهالتعما نماضلا |

 - ءارو نم اعرفو الصا مهقحلل يتلا ةعبتلا وا ةيلوثسملا كلت ءابعاب مايقال ٠ ءاتكأا

 امي مهنم لك ةبلاطمو هيلا اوبدنا ايف لعفلا فيرصتب مرافثتساو لمعلا ةمزا طع

 ١ كاذا حابا يذلا وه ةعبتلا كالت ءابعا لمحت ردصتلا نال هترادا نيناوق همزلتست ||

 هنود مث نمح ايدامو ابدا زاتميو هترادا يف ردصتي نا لماعلا



 اه
 2 ص م ص ااا

 ا 00 5 21 9 5 تي 0 5 ع ةومقلاو |

 ٠سسي

 ْ كفرعشو كك او رعت نوح كنا ىلاكلقع 1 نأ تحي نيد

  ةباغج كماقم يف كناو ٠ كسيئراو كريمالو كنطوا اهلك الابعا نوكت ناب كنيدو
 ظ ضورف مهبجاومب مايقلا فثرا نوملعيو كبب نودتتقيف كرماب نوعدصي مث نا
 ١ سيل ناو ةبهرو راروزا نعال ةبغرو ليم نع كتراشا ىلا نوداقنيو ةسدقم

 ظ ير فرضمت ناو يسال
 أ ةماهشلا لباقث لاح يابو ةطملاو ةلذلاىلا ىعس تناو سذنلا ةزع بيت اذايف

 ثناو كريغ نم صالخالا لاس فيكو ٠ رئاعصلا ةياعر ىلا ىعست تناو ةفنالاو
 رقارلا ةأطو رم وكشت تيك نب كين سلخ ريغ لبكربتل سل ١
 تناو كسيئر ةملءاعم وكشت فيكو ٠ كازنم لافقا كريصتل حاتفت حتفت تناو

 كلما اهيلع هنهركأ

 ؟كباع ثيزوعا قو كنسي نا قطا توصلوا تاركشت نا ةلايملل نا رك ْ
 ظ ةياعرب كلءارّتحا ريغلا ىلع تبجواو كلاعا فيرش, كبصنم تفرششو كسفن زازعاب |

 2 لالقتساو ريمضلا ةيرحتمزاو مئاظعلاب تك متو اياندلا نم ترفنف دي

 ا ءاوهالا دي اهريدت ءامد دل نوكن نات يبا صاللخالا قدصو ةدارالا ماوقو

 ماعلا ىلع صاحلا حلاصنل ًاليذفتاهاشن
 دق رصعلا اذه يف ةيراا سوه نا ملعت تناو كلذ كال نوكي ال فيك لب

 ! نيعالاف رئاصبلاو راصبالا ترانادت 0 ةاكشم ناو قرلاو دادبتسالا مالظ تخن

 ْ ظفاح خيراتلاو ةرطسم مالقالاو ةبقارم ناهذالاو ةصخاش كب

 , اهؤام كيوريو اهذ اوه كشعني دالب نبا ل نك
 | تلعو اهناويد يف كتردصو اهناضحا يف تيبر دقو اه امو اهضرا كيلع 2
 عاش موقي كنأش نا

 تطيما موي نم مراعلا راد: تمزا يذلا ثناو اذ كنم نا
 لرهربتو ٌةرادا بيشملا مثرد ىلع ظفاحتل اسود بابشلا ديدج تدقنو مئاتلا كدع

 كئلوا لاسنا نم كنا بيرقللو ٠ قاع ريغ كلنا كنطولو ٠ كاذ كنا كنارقال

 يف لامي ركفلل نوكي الف بصانملا لجال نولهاي كالاثما نم "الاجر دالبلا يف ّنأو
 ل ا سم م سم سس سم مع مع عساس سس سس ١ هم

 دسيسمسلا

 ااا صاح



 ملك

 نيرخالا نيدنسلل ءافكا نوكي ال فيكف اهوافكا دج نيمغملا
 ' ماهقلل ثا ( لاملا, لاععالا ) اهناونع ةقباس مم يف انبا اننا علاطملا ركّذيو ْ

 ا ءاقتناو داقتنا نسح يو روما ةثلث ةياعر مزاتسي اذهو لامعلا دوجو مزاسي ملاصملاب
 ١ كلذ دنع انل ناك يفاغلا ةياعرب انررقا اذاف لوالا ىلع لوصحلا انل تبث دقو نيبعتو

 0 ( لاجر اندنع له ) لسن نا غوسي ال هنا لوقت نا
 ةئب يذلا امو ةلادعلا انلاست نا ىثنخن الو كلذ 000 غوسي كيلا لا

 ٍْ دول نابش كتم مي ملا ٠ لمتلاو لعلا نم هقح فوتسي مل نم وا حاجملا تادعم نم
 اانا را جيف سلا ٠ لمعلا ليبس يف اهورشن مث مولعلا زاوحاب ب بابشلا ةيدرا
 ا اوملا ىتلتو ٠ ةدلاجلاو ةرشاعملاو ةبقارملاو ةعلاطملا ةلوهس الا تحاتا نيا |

 | نيذلا ةرادالا بايرا مكيف سيلا ةيعضوو ةهشع صانملا يف لقنتلا 5

 أ فئاظولا يف ابلقثو نطل ندا ةمدخلا يف اماقم ظمللا وا قاقحمسالا م دعا ظ

 00 سيلا ٠ ثداوملا يصع ىلع !ءوكوتو ةبرجتلاو ةربملا فحص ا
 أ اهتوتم ىلع برا اه هيلع اوفاناو مراكفا حاولا ىلع سديلقا تامدقم اومسر نيذلا
 | خيلاو سوديلاجو طارقب ركذ اويحا ن.ذلا ٠ ءابطالا كيف سيلا نيرخأتملا حورش نم

 لمهلا ةيس دقنلا نوكحي نيذلا نويداصتقالا 35 سيلا لمعلاب م ءلا اونرقو سيئرلا

 0 ال فكو ءالارع لكن ىلب - اًرانيد مهمهرد يسمي نا ثيلي الف ةلماعملاو
 0 لاو لوصولا مك حاتا ةيولعلا ةيد.حلا ةرسمالا دهع يف بنا زوطو كلذ

 (لاعر دنع لح ل اكيد وسي له كلذلف بلاطملا هذه
 ا داننألا نح ىننا اذا ام“ يف الاجر تاانح نا رو لاؤسلا اذع غوسب مث

 | رك وهو ريغ 008 رنا | ىإ كال رمح .ناكيو لمعلا ف لا

 | لك عندو ماظن لك مده ىلا بابسالا ىعدا نم الذ ناف ةماعلا ىلع ةداخلا ةىلصملا
 , اهلا تب أرشاو ضارغاو نوؤش اهيف ةسايسال ماق ينلا دالبلا يف ايس الو حالصا

 نيح يف ةجخ هنم لبقث وا رذع رصقلل موقي نا تاهيهو تاياغلاو عاطالا قانعا

 ءارو نم عع نا رظتنا هنا معو يِ ىلاو رمال ماعز مسا 0

 ٍْ كعرش فرص ق كرذدع ام لماعلا كاذ 1 قفرجلاَو ةمذلا توص قحلا ب

 , كناتهاو اياندلاكباكتراو مهيب قاقثلا :اقلاو يك فدا س ارت نم ريقحت 1

 | ةوفملا كلاعتساو كسيئر صاوا كذبنو رمل رشلا دادعاو ديز قرم ماقثنالا يف |
0 

 ب متتسالل مسصسسم

 يسيل سس ني مسا

 0 ا

 سس سا



 /م6

 ْ ودعلاو قيدصلا نم رظنلا ماهس ىمرمو ديعبلاو بيرقلا |

 لخادل نمالا لضف اهو ةمالاو ةموكللا جايس اهناب اهفصو يفكيف ةيدجلا اماوع
 ؛ اندنع نالا امل ىسءا يذلا ناشلا ىضم ام. يف ال نكي ملل يجرالا ءيراطلا عفدو
  ةرئادلا ةظقتيفوتنابف اهيصاونب ثداوملا اننفنتكا وا اب يئاضم مايالا انقرواس نا دعب |
 ٠ رطقلا عسا

 نيب الم ةعبسلا وخ قلي رق يف افاسر ىلا حاتم يلا عار نات 0

 ْ هئانبالو ةبردو نع حاولا جب حهنملا يف نرق فصنو فين نم ىرج دقو 1 دعبل ظ

 ا ديب انل غوص لبف 50 مارملا كاردا ىلا مهلهُوي ام يعيبطلا ءاكذلا نع
 «» لابراز لوقن نا كالذ

 الاسنان رم اهءافكا دئاسملا هذه اندنع نا عال ةمول ىلا يف ىشخن الو لوقن
 22 ا دنع ام اماقمو ادع مهنم اندنع ناب لوقلا ىلا لواطتن ال نيح يف
 اناهرب علاطلل نودروم انناو ٠ حلاصملا تر معا ام هللا ءافكا انيدل نكلو اهريغ وا '
 لوقنتف ةيدنجلاو قوقملا يددسم 2 راظنلا نع وهو هاتعثا ام قدص ىلع نصا ظ

 . اهتومقزي وأ مهيواعد نوميبي فلس اميف اوناك نيينطولا نا نيققدملا ىلع برغي ال ظ
 مدع يحي ٠١ اهيف ةقثلا نم مل ناكذا ةطاتخلا ماحلا ماما ماقث يك نيب روالا 2

 . ةدارا توعس امل ىكلو ٠ كلذ يف نورذعي اوناكو ةقباسلا ةينطولا ىاحللب مهتقن

 ادبو ةلداعلا نيناوقلاو ننسلا ىلع ةديدجلا محلا 4 ءاشناب يتيفوتلا يويدلا ناكل

 لدع هتياغ تفرشو هقيادب ت:سحام اهتاضف رئامغ ةيرحو , ابماكحا ريل

 ١ ةيلها ىلع ناهرب قدصا اج اقوثو ةيلهالا ماحللب اوقثوو لوالا مهجهنم نع سانلا | ظ

 | للملا همهاو هب ثبعي ام اونيبت اذا الا قوثولا اذه نع لومتل ليبس الو اذاجر '

 لئاالقئسالاب

 .دودملا عقاوم يف مهنم ناكأم مهتيلها ىلع ناهربلاب ىنعكنف ةيدنجلا لاجر اما

 نكلو مهب ردقب مهلع مهتداق لضف ركنت انسلو اهيف :اولبا يتلا سوط ة ةعقوم ايس الو
 نا امكف طباضلا دنع ءاوم الو ىعما تناك طييسبلا يديجلا ىلا تلصو يتلا ةدئئافلا |

 لوألا ره ربك اهب 0 نكما كاذك هبجاومب مايقلا و كاذ

 هلاق ام كاذ ىلع ادهاش انبسحو يعيبط رما توافتلاف دادعتسالا يف هيلع 5

 ةيدنجلاو قوقملا يد:سل ناكاذاو ٠ عوضوملا اذه يف زيلكنالا نم دنجلا ءاسخر

 تييعد.ء اسس صبعسحع

 يس سل ا ا سس سمسم



 لاو ادع لعز ناسا
 ٠ اهرب اهريخ ستلاو اهرمخب اهثداوح لخ طلتخا ماوعأ ةعضب انيلع رم دقل ظ
 000000 ل 1 ايفاج نتاقيلو اهفاح نعرشن ام ةسايسلا يداب نم انزطبقا|
 هلهذا نم فوقو اهراتسا ثقتفت دقو اوفقو ىرسلاب ريسلا اهوعلطتسم لصو ام اذا |

 اًرلنس راذتعالا ةفيعح ىلع تبتك دق ةسايسلا دي اودهاش ذا لابلاب هل رطخي ملام

 ( لاجر اندنع له ) هصخم
 نودخي نوحالفا ٠ لاؤسلا اذه يف نودصقي نيذلا لاجرلا مث يرت نم نكلو

 ممردلا نورذبي نوعرازم ما ٠ بيصخلا درولل اعاجتلا اهنوعرعو اهنودعسلو ضرالا

 نوردصيو نودري راجي ما : عرضلا راردتسال عرزلا نوكحيو رانيدلا لالختسال

 مهفذقتو ةكرحلاب نوقزركسإ نوبراضم م١٠نوراشيو نوعيبيو نوردصيو نودرويو
 ىلع ةداملا نوطلسإ نوفرتحم م١٠ ءافتكالاب لماو ءانعلا نم فوخ نوب مايالا لماوع
 ظ ةنوؤوم مهانغ مافكن ورسوم ما ٠١ مهبحاص هقفني ام مواسم مهدقتيف روصلا داجيال ابلثم
 ظ دصقت ا اهادس هال نا لك” ىلا فاظشاوبناحو ةحارلا ىلا ايداع بصنلا |

 اراد ايكلو اهباكحا يف روع لمف هال ال نيل ذا "ليقلا اذه ند نيثلا لاعللا |
 ظ ةيددملاو قوقحلاو ةرادالاوةسايسلا شو ةعب را دناسم ةكاملا ةئيطا مهب موقت ا ظ

 | ةماعدلا يه لب دالبو ةموكح لك ناكرا نم لوالا نكرلا يهف ةسايسلا اما
 | نتا سلو امل ماوق ال امل ةسايس ال: ةموكحس لكف اهنع هونملا: ةثلثلا دتاسلل ةديخولا
 ٍْ نم لكلا 7 ال مهم ناش انريصم يف ةسايسلل 2 ناب تضق دق ثداوحلا نا

 ظ اهعما ريغ ةسايسلا نم لع ال
 , ناقتالا لئومو ماظنلا عيبمو لمتلا لاحر طح شو مولعم اهنأشف ةرادالا اماو

 ظ ل لعا جئاوا جهنللاو موكحملاو ماخلا نيب ةقبافلا ةلصلاو لاغشالا تابقع ديبمت اهبو
 "|| ةيمهاو ةمظع وب ري اًناش انرصم يف دنسملا اذط ناو ٠ بارخلا ةدهوىلا وا راهعلا ةجحم

 " || ةضافالا نمدب ال لب هذه انتلاجم اهلمتجت ال ةديدع بابسال ىرخا دالب يف هلثم ىلع

 دبعلا ةبي رق ةيناث ةحن يف اهيف
 لدابت ةلفاكلا ين لب ةلادعلا نازيم يهف اهنايبت نع ينغي اهعساف قوقحلا اماو

 ةماشلا وذ فناي ىرتت نودش انرصم يف امل ناكد قو قزرلاو ةايملا نوصو قوقحلا
 ماؤها عوضوم دنسملا اذه ىسماف هيهانتل هدض ىلا ءيشلا بلقتا م اهاركذ ثرم

 هما

 بس
« 



 ىلا

 يب -____________-_---ب
 | تلاد دق مايالا ناو ٠ ةعانصو نعو (ًماكحاو اماظنو ةهظعو !دع هريغ راثا ىلع | / وبري ام راثالا نم هل ناو نيبفرشلا قيرف نم وه يرصملا ناب ميطلا محو

 ظ نجلا رهظ ال بلق ام عئاورلا تايداعو يداوعلا تاعئار نم اهباشاف دالبلا هذه ىلع |
 , ًرشبم نامزلا رغث اهل مسب اهرابدا روط ىهتتا اذا ىتح ربقلاو دكنلا نانسب اهزمغو |

 | يلع دمج ميظعلا لجنلا هلأ روفغملا دعب ةيانعلا اهتدهاع موي نم كلذو اهلابقا روطب
 ظ هلا ايظفح ةيركلا هترسا ءاضعا نم هدب بقات ن.و اشأب
 ا تديشو ٠ لهجلا حورص تكدو دادبعتسالا نوصح تمده دبعلا كلذ نف * |
 أ ةءابطلا رود ترمجو ٠ لعلاو ةفرعملا دونب اهقوف تقفخو ٠ سرادملا روصف اهرثا ىلع
 تفقثو سورطلا نيداي» يف اهتاحباس ترجو رباحلا ءامد يف مالفالا ةنسلا تَفلاوو
 اهتاءارتخاو اهفراعم ىلطفوقوال ةيبنجالا دالبلا ىلا ةبلطلا تلسراو ٠ نونفلاب لوقعلا
 أ واورلا رصم ماو ٠ ةعاربلا بابرا ةعاريب ةديفملا بتكلا تبجرتو ٠ اهايعا بئاجو
 ظ ناكايع الضف كلذ ٠ مهنواماعي و مهنوجزاكو دالبلا ءانبا نوطلاخي ءالزنلاو حايسلاو
 ' ةيبرعلا ةمالا مولعل ربكآلا ظفاحلا ىقبيسو نوكي و .:راك يذلا مولعلا مرخ' اب رهزالا ناتسب نم ملا رهاوزو لضفلا ناتج ف فوطقلا تايناد نم رطقال
 ' اهدادجا دجي ركذت ٠ ءاضيبلا ةجحلا ىلا ةرئاس دادسلا جهنم ةجمان مدقتلا ىلا ةحناج | يو نررت فصنو فيت دالبلا ىلع ىم اذكهو اهدج نطومو اهر عوضومو
 ' ظفحتف اهب ةيولعلا ةرسالا ةيانع دهاشنو هعاجرال مايقلا ىلا زفتحتل مدعب هيلا تلا امو |
 ا[ هينا وح فاطمنا نيبتثو ٠ لوح ىلا نوكسلا نم فناتف تايداملاو تاييدالا | ١ قاطن عيسوت ىلا اهريغ قباست ىرتو ٠ اهبئاغرل اهتباجا يف يعسلا بادتو اهلي ىلع '
 ةطشان اهتدتر نم بهتو هدمحب دييشتف اهدجم مئاعد دييشتو اهزع ديب أن ىلا اهقيفوتو ١

 فسحملاو ةطخلا لاقع نم ||
 ثداوحلا دي هتًاشنا ام ىلا ةفاضم مدقتلا عئارذ نم اهيلو امو رصم ةلاح يش كلت ظ

 نم هتعمرو رابتخالا سورد نه هترطسو ةبرجتلا سرادم نم لابقالا روط ن.. اهيف
 هتذبتنا ايع اللضف ةرادالا حاولاو ةسايسلا فئاححس ىلع لاردلا روصو لاعالا دهاشم

 نا انيلع وكتب وا انفنعي نم سيلو انررقا دقو ٠ ةطغاض بلاطمو ةطقاس تاعلاطم © !
 ىرن ايانل غوسب كلذ دعب لبف ٠ نيرمالا لهجلا طلسنو محلا هوس اوقاذ نا دعب | نيبيطالا معلا زوفلاو ةيركلا ةرمسالاب انف هئامو اهئاوه ةصلاهئانبا لوقع تع دف 1

 ا



 م

 2 ]خل تت

 | هللا دمحم ةلاح ىلع نحنو مهملا ماعلا عوضوملا اذه يف هقلعن ناانل بعام كلذ >>

 اطل ةفيلخلا انالومو انديس ةلالج ةكح تضتقا دقف انقرش يف اهيلا انلوصوا '

 أ مديلقتو مييتكتو اهاع هرمي ةينسلا :ةنكيللا نومي ترا مظعالا ناخ ديما دبع | 1

 ١ وعدت ينل ةيعرلا حلاصم يف رظنال ةياصولاو هيبنتلا ةرباغمو اهنوقمتسل ىلا فئاظولا |

 ظ هرصن ماودو 1 ديب عب

 منال هللا هظفح هناف اهقيفوتو اهزيزعو رصم ريما ومس ةكح تضتتا اذكهو ْ

 | اهحاجن نود ةلئاحلا تابقعلا ديهتو ةيعراا تاجايتحا ىلع فوقولا ليبس يف ريسلا

 هلم ماداو سرادملا نأش دعاو دالَبلا ءانبا نيب فرامملا ميمعت ىلا ةيانعلا فرصو ١

 مهئاقتناو مداقتنا نسمح يس مكحاو لمعلا نيحلاصلا لامعلا ددع كلذب ركل ظ

 1 تقطنو هدمحب بولقلا تداشف ةارابملا رامغم لهسو مدقتلا باوبا ممل فو مهنييعت

 : ءاركلا لاجنالا ظفحو ءاقبلا لوطب هلءاعدلا يف 18 رخو ا
0 

 ا

ٌْ 
1 

 ا

| 
 لاجر اندنع له 1 م

 اها

00 00 
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 عئادب نم هيلع اولدتسا امي نيبقرشلا 170 ضرما أ

 عضخت !ًراودا نردزللو اًرادقا ماكحاللو اًناوطا مايالل نا نوفكدملا 7 0

 نا 3 رح ىلا هاا رابداو لابقا ني ةعيبطلا سيياونل

 م

ةيرعلا لينا نايا لا '
 هنأشن هبو مك المو ها دا 

 , هلوفعت لن

 و0 بيساو تاو /وجولا سابو و وم



 ما

 ِإ مهلاب ابنم مالا ىوتساو اهلاغشا هيلع تسسدشلاالآو اهقح اهيفويف هتفيظو 2 مهلا ّك

 | اًرظان نوكي نا هنكمي ال الغم رظانلا نا كلذ ليل دو ٠ نينثالا بجاو. نم ,صقتاف

 | لب هتراظن لاهعب قثي مل اذاف مسق رظانو طبض سيئرو اريدمو لق سيئرو ةليكوو
 | ىلوالا ةراظنلا مابج مايقلا نع بطلاب رصق يلمع يجون عورفلا هذه ىلا هتيانع هجو
 أ هلغتشي نأ هريغل نكمي ام الغتشم هانا ام ناكو هايثساو انبج لمعلا نع لاهلا دمقاو
 ( ةماعلا ةرظانملاب نرقث نا ةطيرش لعةبجاو ذا ةقثلاف هلغتشينأ ه ريقل حابب ال ام كرات

 7 بجاولا اذهو ةصاخ ةولصم لكي ةماعلا ةهصملا يدتفي نا يجي نات“

 ا دلال مدرع ليف ةيرخع لا هذاختا مدع اهنم ةديدع بلاطم ةياعرب هيلع
 ' نيبتب نم ةروشم نم هفاكتتسا مدع اهنمو ٠اومأسي الثا مهس أري نم ريقح مدع اهنمو

 ظ قحيذ لكءاطعا اهنمو ٠ مهيديا يف ةلآ نوكي نا نسحي ال نيح يف مهنم هتءافك
 ْ كلذ لكاش امو رخاتملا ملذو دعتسملا فيقثلو قمتسملا يدقلو هقح

 ااا دبا رم يف نيحلاو هلاعا فيرشع نسا تردي مال ١
 | ةيلسلاو ليلا ةزملا نرقب ناب هيلع يضقي كلذو نيلاجلل هترد نم يقال

 / ماقثنالا وهو بصنملا ومب“ هب نذْؤي ال ام ىلا ةيئاسفنلا لماوعلا هكر نا رذح لاجم

 | . 1 0 ةيمآنبلا يضاخلا نايرا هروصت ىلا لابن الو لامر ناك ةئاش ٠

 هب ملاعلا ةقث دقفي الثل اًقفانم وا اًءداخم وا اًبذاكالو هب ًازهيف اكوحض الو هنع رفنيف

 هتمارك ىلع ظفاحي نا هيلع بجي لب ناهيوا رقتحي الثل ناسللا ءيذب وا اًريكس الو
 صالخالا لضف عي ناو هيف !ًدينعال يارا تباث نوكي ناو هريغ ةمارك ىلع هتظفاحم
 بدكيل وسقيو اهاتا نمو ةنسحلا مراحي ناو اهتياعر ىلا سانلا قوشيل دولاو ءالولاو

 تابجاو ما نم مهتقثو سانلا ليم باسنك افرفنيل ال ليمتبل ودخي متتنيل ال
 اهب يضقيو بصخملا اهمزاتسي يتلا قالخالاب اليم نوكي نا يغبني يلاتلاب و ففظوملا
 ةينانالا شومان

 كو



 ٠م

 ليلجلا رثالاو ليما ركذلا هلآلو هل ظفحي نطولاف |
 اهئافكأ ىلع ةفوفوم لودلاو تاموكحملا يف ماظنلا ةمالس نا انل نيبت دق ذاو ظ

 "نإ 22 ىعارب نا. يغبني يذلا .نراشلا يف ىرن نا بجو لمعلاو علا لاجر نم
 هنا كف ةدحاو يف امنا اهيهجو ن. ةلاسملا هذه يف بجاوملا نا لوقنف ٠ مثدوجو

 لكن يبعت يف رظنلا بكا ذك ماظنال ًاظفح نيملاصلا لالا ريثكت يف رظنلا يجي
 داسفل ةميتنلا تدسف الاو ةفيظولا كلت ماظنل اًظفح اهل حلصي يتلا ةفيظولل لماع

 دلقلا ىلع بجي هنا اهنا انركذ دقلو ةرثكلاو ةلقلاو لهاجلاو ملاعلاىوتساو اهتمدقم
 / دقثنلا ىلع يضقيف لوالا اما نييعتلاو ءاقثنالاو داقثنالا نسح نوكي نا فئاظولا

 أ ٍللغتي الثل آيقتسم نوكي ناوسوردلا بعصا نم لاجرلا دقن نال. "القاع نوكي نا
 درجم نال ريختلا نسحي ناب هيلع يضقيف يناثلا اداو ٠ هتفرعم ىلع ةعينصلاو ضرغلا

 اماو ٠ تافصلاو قالخالا ةياغر نم ثللذ ةمزلتسي ايع الضف ينغي ال لمعلا نود علا

 ١ غعوسي ال ذا اهباب ىلا ليبس هل نا ةفيظولا ديلقتب هيا ريظنلا ةياعرب هيلع يضقيف ثلاغلا

 فئاظولا تلبس اذا نكلو ملا يوايك ةفيظو اذه الو سدنبم ةفيظو بيبطلا دلقي نا
 فنوملعي ا: نولي مهنال اًروكشم اًمايق اهتابجاوب اوماقو ةلاخلا تنسح اهنابرال
 مهلانادْلا وه ءارم الو كلذو ةرضملا رد مييلع بعصي الو ةعفنملا هجوا مهتوفت الف

 ةلود لك نازيمو ةموكح لك ماوق وه لب هيلع ليوعتلاو هيلا هيبنتلا بجاولا

 نيملاصلا املاع ديدع لق ةموكح لك ىلا هيبنتلا هيجوت قاسي بلطملا اذه نمو

 | فئاظولا مهديلقنو مهئاقثنا تردح ىلاو ابعسو هيلا لصي امي مييلع ظافتحالا ىلا

 ةءافكلا ىدل ةمهملا حلاصملاةسايرل مهدادعاو طاشنلا ىلع مهدي وعتو لمعلا ىلع مهيب ردتو
 3 ا دالاو دادعتسالا هَ اراك ل نا بجي يا مراعا يف رظنلا نود

 هطاشنو بابشلا ةدح يف مثو ىرطولا ةمدخ نه اونكُمتل نسلا يف راغص مهنا
 | تي مهنم ةبواطملا ةيزملا توفتف ةيندبلاو ةياقعلا ىوقلا زج مبكردي نا لبق

 دالبلا ةمدخ

 ىلع اناهيف يعور اذا الا هتياغ كردت ال اذه اننايب يف بولطملا ماظنلا ناىلع |[

 انت ماتخ يف هب لن ام وهو ةمهملا بجاوملا نم مرابك ايس الو فئاظولا بابرا
 . هفارطا عيمج نم عوضوملاب ةطيحم نوكتل هذه

 ؛خيرفتلا نم نكمتل مهيسأري نب ةحلصللا سيئر ةقث بوجو لوا كلذ نف

. 
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 لا
 ممم

 أ نم ذب الف لوالا ناك ناف تافتلالا اماو ءاضعالا اما نيبثا نم دحاو ىلا عوزنلا
 | طقف ةعلاسملا نر: عرفلا كاذ تالمتشم يف هترئاد رصحتت ال يذلا للملا عيقو
 عيون عبطلاب .ىضنقا يناثلا ناك ناو تالصلا ةسبالم نم كلانه امل هريغب طيح لب
 نم .مهملا همزلتسي امم اهقوئقح :ةيانعلا توفتف ةدعابتم طئقنو ةددعتم تاهج ىلع .ىوقلا

 كدلح فءضلا نا اثلق دقو ةيمها لقا وه ام ةرظانم يف -.-رفلا ةعاضال جيلا ير ْ

 لقو اهماظن ماقئسا نوبردملا نوخلاصلا اهلاع ةموكح لك نا اذا ل ٠ قي رفتلا |
 لاحزلا طعم وهءاذهو عنتما وا الاخ | |

 لك ةعنمو ةموكح لك ةزع ديكي اريطخ ابلطم.اضيا كالذ ءارو نم انل ناو
 اهحايتراو مهلا اهرمأ لؤكوو اهماكح ةيلهاب اهتةث ديطو ىلع ةدعرلا ظافتحا وهو ةلود

 ةليكو وا 06 ناك” اوس فاظوملا اذه لصف ابمهي دوعي ال ىتح مهتاءارجا ىلا |

 وأ هدفاقت وا هتنّيظو .يف هزيغ هتلدابم وا"هرافعتسا ابعوري الوايضاق وااريدم ىأ | ظ

 لمت تززا ىتخي الف نوريدك نمل نيللاضلا ةموكتللا لاجر:نا اهدكأتل هتوم | ظ
 ناك و لاك ردن ام يف الا ) هئافعتسا ذا ريزو لصف ةلعب طقست وا مهملود حلاصم ١
 7 ديما نال ( مح هيلع ال ردانلاو لاجولا نيب هتافص يف اًردان ففظوملا
 رقلسالا ماظنلاب املاعا قاست ةدحاو .ةريتو ىلع نوؤشلا ريبدت .ءالومل عيش اهئاقككل ١
 3 نع سقو نوعسدالغ ينل اهلهم ل اك يليئارزيد توم ارتلكنا عرب كا 1

 فراغملا يست نم رفوالا ظنلا إذ ناكوماظملا اهلا 0 يتلا .لوذلا نه
 ةياغو :ةنافلا ىعتتم فرضت نا ةلفقيعم ةموكح لكى ع بجو »اذه نوبت 1 ئ

 اهعاظن ىلع ظفاحت ىك لم“ نيخلاصلا لاجزلا ريثكت ةحيجلا لبسلا ديب ىلا .ةمحملا
 رد اهريشاح نم ابيناكا قسم نم ةئيما نوكتو لدلاو صقنلاةلئاغاهتعاًاردتو |

 سر نك لع بحبو لب ٠ ةلالج لجل دواخلا ناف دّْرَذ ذحاو ةمحر تحن اهدوجو '
 ارب فكم الو معلا لع ميس أري خم بزدغي نا هزكزمو هلام ناكل 3

 | 274 مهضعب هذخما يذلا ادبلا كاذ دبني ناو مهعيجملو مهتدافاو مهفيقثلو يي

 لاح لك يف ةلضفم :ةماعلا ةمدخلا ناف :ةمحازملا نم فوخلا وهو لاجرلا دادعا نود

 هنطو مدخي | اًديز نا لاقي نا لضفا امو ٠ يعس ام الا ناسنالل سيلو ةداخلا لع

 كلذو اضينا هتوم دعب وا امنع لزعي وهو همدخ لب طقف هنايح يف وا ةفيظولا يف ره د(

 نيكدمم ةساسو نيقذاح نيربدمو اًماظع "الاجر مهدعاو نطؤلا دانبا نم مهل نب :|
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 ريغ يف ءيثلا اوعضوف اهل حلصي ال نأ فئاظولا اودلق مهنا هترابع ريرحتو

 . للخلا ادبم وهو هعضوم ١

 مالا ثداو- ةسجار٠ ىلا انقاعاا اذا .ةقيقملا. هذه كاردا انيلع لهسيل هناو

 رخي ناك مايا قرشلا ةلا> ىلع انفوقو تالذ نم اندسحو ةيضاملا كللاملا خير اوتو ةفلاسلا

 رقنلا ليذب اًنيعتم لفاقتف ندزلا هيلع ىنخا.مايا هتلاحي هتاباقمو هيتلاو بجملا ليذ

 مموقتناولاجرلا انا رك مورو م ةاعر هاعر موي هلت ناكفىلوالا اما لومتاو |

 لهجلا مدلضا ها موي تك ةيناثلا اماو ٠ مل لهاينلم ام لاعالا ٠. نم مثو 'ءراثو |

 مولعمو ٠ اورصم ةلاخلا .تءاسو ةيعرلاب و مم اودواف اوطرفو اوطرفاو 0 ثايعاو |
 هللو دايعلا ةزلنم» موقث هبو ةعيبطلا ماكحا .:نم توافتلا ناو تاجرد ملاعل ١! نا!

 لاق نم رد ْ

 ةموقي دابعلا ةحلصب سا نكي مل :ةيربلا يف توافتلا الوأ
 .دحاو ك6 اليزإ ةريطع 2ك ن : ه كو دحاو صخخ ا هزعا ةلياذ ةما نمو

 ظ لجل ادا ىلا نرقلا اذه يف ثألاملا لاحر هبنت دقو ٠ اهلاعب هذهو اهلاعاب لودلاف

 اوكردا .ءارقتسالابو ءاضيبلا ةجحلا ىلا .ةلدوملا ثالاملا ديبرت يف ةركفلا اولم 7

 ظ 3 م دحاو باطم يف,ةرودحت شو ةياغلا هذه لين ةلفكلا لئاسولا
 1 لاو دّيخاو رة 3 ىلا ةيعرلاو :ةموكحلا اهب قرت يتلا اقرأ وه امنا علاق

 مف :ةموكجللا طاصم مب نيزتتف لمعل قيدلاضلا لاديرلا ريخكت حيت لا يمت نال
 3 ان:مةقلح علك ةناعر عدي الف تاقلخلا.ةكم املس ةباخب 1 عم
 5008 اذاو ٠ للخلا طلسيو ماظنلا هدنيف ىرخالا ر انثاب نذؤي.ةدحاولا راغتنا

 الا عقار امان ىعمالا نافئنجو رصفلا انه لوح , نم.ةلود لك لايحا

 تاهيبلا نفيا نيكحلاب ىكفإت اللحن |
 ظ ينعم لصتم ظفأ هريغ نع لصفن» اهنم 3 0 وسلك“ طاصم ناانلق

 تناك ف يك ناسشالا نا مولع»و اهدازفا ءاانن ةمالس ىلع ةفوقوم عوج ماظن ةءالسف |

 هيحوت ْلوالا. يف نال نينن ا 0 هنم دحاو لمه ناقثال ا ةكاردا ةدرد ظ

 تفيلخ .متجلاو نيتطقت ىلا ةقرفتم اهههجوت يفاتلا يفو.ةدحاو ةطقت ىلا ةعومم ىؤقلا |
 نيحلاصلا لاعلا ددع 9 يف لف اوف ١ يقسفلا يلح ىووغتلا نال ةرفلل
 لاما رابك نم مزاتبسي .كلذو اهل لهاي ال نا اهحاصم ضعب دقي نا ىضتفا لمت

 07ج جمع تموج هوس بح هب حا البل بسيسسلسا يصمم بسسس

1 

 ا
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 9 دقو هيلا هيبتلاو 0 | كلا ى ابرا 002 ا عرشلاو

 توفت الو ماقملا هلي مارت هانكس ا لسو كل هذه انتحلل اعوضوم

 تعاش ام وحن ىلع ماظنلاب الا ظفحي مل هسفن دوجولا نا ماهفالا ىلع برغي بال

 ءاقب الا ابظفح لفكي ال سيماوتلاو رضانعلا كلتو هلالج لج دوجولاب او هذاا
 ةلعناك ماعلا ماظنلا اذهو اعرفو الصا اهاكحاو اهقئاقد لماشلا ياسلا ماظنلا كاذ

 كلذ نعو ٠ ءاقبلا ىلع ةظفاحلا ىلا يعيبطلا يزيرغلا ليملا ليبق نم صاخلا ماظنلل

 ذهو ٠ كلاملاو لودلا ىلا ةدعاص ةلساسب اهقوف امو ةلئاعلاف درفلا صختلا ماظن دلوت

 اهتياعر ةلفاكلاو هكاردا ةنماضلا سيماونلاو دعاوقلا نم لقعلا هنيبت امم الا متي مل ماظنلا
 قلو ةياغ فلتخت ال _تراكملا وا ةداعلا فالةخاب !<دبم تفلتخا ناثو شو هظفح

 هب لمعلا مايقل هيلع ظافتحالا

 ا ىلا ةيوضنملا ةلئاملا كلت ظفح لفاكلا ماظنلا كلذ ناك اذه ضو اذإو
 ةياعرب الا ذايلا ةموككلا كلت ظفح لفاكلا ماظنلا سف ل

 0 ا نولعفي اع ماظنلا اذه ىدل نولوثسم تالئاعلا بابرا نا اكو ٠ اهبابرآ |

 مهاياعرو مهبوعش ىلا 0 هيدل هنع نولوئسم ةطلسلا باب را كلذك مهتالئاع
 هتمذلو اطل لوئس٠ وهف هترسا هيلاطت ةلئاعلا برف انف مل نا مفعت ةيلوئسملا هذهو

 نم هبجاوف اضيا هتلئاعلو هنطولو هقمذإو ال لوئسم وبف اهلكهتيعر هبلاطتف احلا اماو

 سبل ام هيلع ام ةيمها ءاقلث هل ناكدقلو ةلئاعلا بر بجاوم نم ا ليبقلا اذه
 كل دا هظفح ليبس يف هيلع ىقيضيلزنملا برف ةيرملا ماكحا نميفاغلل
 نواعتلا يو ةدحاو نيقيرفلاىدل ةطقنلا نال هةموكح ماظنل هظفح ليبس يف احلا لاجم“

 ظفلل نوح ءالوهو املاعب موقي ةكلمي وا ةموكح لك ماظن نا ركذام متت

 فوقو لوالابف نيبعتو ءاقتناو داقثلا نسح يو ةغلث روما ةياعرب الا ماظنلا كاذ

 ىنعملا اذه ىلاو مهءادختسا يف ماكحا ثلاغلابو مريخت ىلا عوزن يفاثلاب ومهقئاقح يلع
 لاما رانصيو اهنم ةيطلا نع لاعالا رابكب ىنكف هباوجيف ربمجر زب ميكا راشا

 يتفلا لح يف خيو و خجلا ملح غلب ىنف مف اًتسنورفصي نم ال ةرادا نورغصي نم
 _ ىاحلا يف بيثلا ىتفلا لاك نكل رعش يف بيشلاب ىتفلا لاك امو"

 0 ال هن دفا



 هد سل

 ,/؟7

 م 02 محي سيينا سس سس سس يي

 ؤ دادولا رئاعش ءادباو رورسلاو حرفلا نه مهموم لمت ام نايب نع زجاع هناو ةلفاح ّْ
 . «نينموا ١ ريما مظعالا ةفيلخلا انالو. ءاقبب دجاسملا يف تاوعدلا يلاوتو ةيبلقلا ا

  هاندروا ام ىلع اعصان اًناهرب وه سيلاو ٠ كقافوو كمائوأ ناك اذه سلا
 . ىلع ُمالوا نيبناثعلا عيمج ىلع يئاطاسلا بانجلا ذوفت وس نم ىرخالا دعب ةرملا

 | نينمؤملا ريما هنوك ةفصب ايناث نيطملا عيمج
 . كئلوف ىلع ةيضاق ةبرضو اهتكوشو ةيلعلا ةلودلا ةوق ىلع ًداهرب كلذ سبلاو .

 اهل فراعت اهلك لودلا تسلاو اهقوقح نوركتي نيذلا نيقراملا نينئالا نيقفاخل
 ' يربسلاس دروالا ىتح نوتسرملاب و لبي الاجر دهع نم اهسفق ارتثكتا نا ىتح كلذب
 أ يتانس امم اهيلا ةيلعلا ةلودلا ةلاّسا اهئارو نم نوكي يتلا ةسايسلاىلا الا حاترت ال
 .ةيناث ةّل يف هنابب ىلع

 ضفاوماثولاو قافولا اذهىلع رباثو هب عدصاف قتلا كل صمصحدق يناؤعلا اهما ؛
 ؛ ةمدق» يف تنك يذلا يناؤعلا يرصملا اهيا تناو٠ ناخو قع ن. ىلع مراصلا ءاضقلا
 . هناطلس ةلالجل ةسايسو انيد عضاخ هنا لعو ةيعباتلا هذه لع ظفاحو صلخا نم
 أ رع يعرشلا ليكولا كريماو كزيزع ومس لثتو فيرشلا ادبما اذه ىلع ظفتحا
 أ دضعلاوه لب بلتلا ةلزنج ةدطاسلا مسج نم يف دالب ىلع ماحلاو كناطلس ةلالج
 ' لاساو ٠ اهلمو اهتافتلا طحو ةيناطلسلا ةحظعلا ةقث رقمو نطولاو ةلودلل 2ك
 , ةلكلا قيرفتو قاقشلا ةيعاد ليزيو نطولاو ةمالا تراش ززعيو امهنوصي نا هللا
 ماتا نسحو ةعنملاو ةزعلا امهبف ةفلالاو داحبالا ديؤيو

 ممن وهسسس

 لاملاب لاعالا
 4 اضيا هل »

 ( 145٠ ةنم رباني ١م يف )

 ا

ْ 
| 
| 
ْ 
| 

[ 
 , نأ دعب ناساس ينب ةلودب تدوا يت'ا بابسسالا نع فوديفلا ربج رزب لم

 | لصت ملام ةكوشلا ذوفنو ةمكلا لاحضتساو ناطلسلا ةماخنو كلملا ةطسب نم اه نك
 « لامعلا رئاغصل لامعالا رايك اودلق اهكوام نال » هلوقب باجاف ةلود هيلا



١ 

 كالذ كا زيجي يلمح وأ يعضو:يكرف وا يمنطا يرادا وا يمايس ادبم يا لب

 ْ كزاعش سيلا ٠ هنوناق كنوناق؛سملا ٠ هؤإول كواوأ سلا ٠ هئاطلس كناظلس 8

 ٠ هتلماعم كتلماعم تسلا ٠ هتلود. كتلود تسدلا ٠ هدنج كدتج سبلا ٠ هراغش

 هتيعبات كتيعبات تسيلا
 بطخي ام ريذب كتنينك يف وعدتو كعماج يف تنا ٍبطَْجا كشدعب انل لق

 ءارغظلا ريغ كمهاردو كريناند ىلع دهاشتا ٠ هقسنك يف وعدي و هعماج ف. وه |

 كفوصحو رميا يف كدفس قوف قفخيا ٠ همسردو هرائيد.ىلع اهدهاشت يتلا ةيناطلسلا

 هئاولريغ اوأ ربلا يف

 ٠كيخا رابكل حابا يذلا نيبلا فرشلا باقلا كراك حابا يذلا نم انل لق لب

 ةءرابكا هللا لسوء يذلا مساي سيلا ٠ ةيماسلا تاماقملاو بترلا ىلا اواصو نم مسابو

 رود هب نادزت املثبسيلا كاذب. مهيلا نسحا نمو مرودص نادزتنيشاينلا يابو

 ناطلسلا ةلالج ود دحاو مهيلا نسحلا ناو.كاذ رابك

 نلاو ككاح نوكي نمو كيخلا عقص نىلا ت.هذاذا رات نوناك ياب انل لقلب

 لهو. هنوناق ريغ نوناقو كب ريغ اح كلأ :٠ كنع عفادي نمو كرما ريصم نيا

 ةيناّتعلا ةحءاجلا شو .ةاوس ةيعباتلا: يف اكيلك اكنال كنوناقو ككاح ريغكضرالزن اذادل

 لودلا ىرت نيح يف ينائع تناو ةليلجلا ةيعباتلا هذهب هعم رختفت ال فيكلب
 تفيكو ةقباس ةحل ىف الان وا ام اهتفلاحيو ةنطلسلا ةافاص٠ ىلا قباستت ةيوروالا

 دمحب نودشي ةيعباتلا ثرود. بهذملا يف كناوخا ىرت تناو كلذ كنم نوكي ال

 يثلا ةيناؤعلا ةديفسلا هتيقل ام ناشب ًدحاو انايب كيلاو ملفعالا ةفيلخلا انالوم ةلالج

 قئاقحلا ةديرج نع ًالوةنم كلل هتبثن نابايلا ىلا اهباهذ ءانثا دنملا رحب يف ترخحم

 قئاثلا هصنب وهو ءارغلا
 نم هيقل ام هب موا لوغطرا ةامسملا يناثلا ةعردملا سيئر نم فارغات درو

 أ كلت ةرايز ىلا مهعورهو ةيمالسالا فئاوطلا نم هتلباق لافتحالاو لوبقلا ندح

 راوزلا دوجنو نم ولخب دكت ل نالا ىلا هروفاغنس ىلا اهوصو دهع نم هناو.ةننفسلا

 ادع ام رئاز» فلا نيثالثلا وحن وبلوكو يابموب يتنيدم نم هرازب دقلو.نيع ةفرط

 | هنا لاق ىتح هواجلاو هرطاموسو هقلم تابج ماظعو رابك نم هترايز ىلا عرابت نم

 | ةفايضل هيف نووعد«هو.الا موي مهيلع رمي ال ةنيفسلا طابض نم هتيعم نه مومو

 همس همصع



 "ي
 1020155 ل ل ل يي يللا تيبس ب يس ا
 أ غكاجنتسا نود نشوب ةيناؤع.ا يش ةيبطو ةدحاو ةءماخ اه / اعبي اهنكلو ةفلدم يهاذم /

 ؤ نكرم تناك ةعماجلا هذهو هماكحا يلي: عاصنتو هرياب, عدصتوراهناطلس ةلالجل عضخي

 ماشلاو قارعلاو زاجإلا نياو رصم نبا ناك ح ارصلا قبلا وهو اذه نيبت اذاو
 ةيلعلا مهتلود يف مال ةوخا راغلبلاو ديركو برغلا سابارطو لوضانالاو اينهمراو
 ١ انوحاو ىس ربشلاو ىنمرالاو ينانويلاو ىرتلاو ىف ملا نك لب ناطلسلا ةلالج وهو. بأو

000 - 3 5 1 5 9 1 

 يناؤع هبقلو. ةيبطولا' يف 5 | ا 3 ١ | دحاو مثريغو يزرذلاو ىعسملاو لت ارسالاو ململا ناك لب يناؤغ هبقلو ةينطولا يف
٠. 

 أ ىراكور هنمرس ىاري نا ناهع لك لع بحي يذلا فيرشلا ادبملا وه كلذ 4
 قربشلا ناف اهماكحاب رائالاو اهظفحي يناؤع لكى لع ىضتن ينلا ةصسارلا ةدعاقلا يف
 ةيآ خو ةدعاقلا هذه يسن املالا مايالا قياس يف ةعيفرلا هتلزنم نع لزاتي مل
 أ ةينطولا ةعماجب تاممشلا عجو قي رذتلا قرفو مضانلا اطخلا كردا ال. الا. لالا حالصا | دعي مل م .٠ ىرخاو. ةيسنجور رخخ او. رصنع فري ةينطولا يف قرنو قافولاو ماثولا

 ْ ةلالجلل ةعضاخلا ةيعرأأ فوند نيب قيرفتلا ىلع اري ةدورخلا كالاملا نم كالذ ريغ أ 8 : 8 2 ا 0 ول. الوضانا وا يروم وا اير. ناك اوس يفاؤع ياف هاندروا ام ىلع انبوب

1 

 ام ةهلا كلت وأ ةعقبلا هده نود ىنطولا زيبغلاو لصالاب رهاجي وأ ناطلدا انالوع

١ 

| 

 ا

 ةيلعلا ةلودلا ةعبت ن* ريشو وا ريزد وأ ريدأ وأ ةقوس يا لب . ناتيناؤع احاعكو
 ١ ىذه كيا ىلع لوجو ةخ ىلع 5 هدد ةيجوو هسرع تدممهو هسار طقس ناك شا

 أ ويرت ةنايخ هنيد ناخ نم الا كاذ ىلع مدققت ال لجا ٠ ايءاكحاب ثيعلا وا ةقيقللا
 ْ نوملاو جدلا قوس يف حاوسلا عب هنظو عابو هالوا ءيوأ سم ىلع ايف هارخا ًيواسم

 عطقلا الا هل جالع ال دسافلا ْ وضعلا ةلزنُم ينائعلا مسألا كالذي نم نكو جحفم عبطو ملم قلخ طع رخو
 ا

 كتيغبات قوقح كلظفح ىلا لوكوم كماوق ظفح نا تال حبو دق يفاؤعلا اهيا
 زيجي نوناق يا لب كلذ ريغ ىرت نا ثأ ىفاو ريصملا سئيو ماسقنالاو قيرفنتلا يلاتلابو ةنمنلا ديلوتو رودصلا راغيا الا ق”و شيط نع اهب لالخالا ءارو أبو
 يبنجالا ةلزنم ةيعباتلا يف كاخا لزات نايلوضانالا وا يرودلا وا يرصملا اها كل
 اهريغو يبرسلاو يلاطيالاك كنع



 فرع
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 5 مقتسي ال سرافلاو براهتلا هتكنح اذا الا !ًديشر نوكي ال هرلاف تايشلاو

 دالجلا ةحاس يف نعطلا عقوم هلماقتسا اذا الا دايجلا تانفاصلا ل

 دبعلاو تدهاش دقيملايالا تاقراطو مايالا تائراط كتعو ر يذلا ٍقرشلا اهيا

 تنادق كبصانو كرفان يذلا نمزلا كاذ نا ديعب؛ ريغ :
 م ابطونغ ةياغ ىلع هتاحياس

لا هاول عفر دقوكيفاديو كللاسل كيداني وهو بخ اهب محجر !
 ًاموسرم هدعاس يفرصن

 كبجو للهت مث ىدملا أدبمو ريخلا ةراشب هذه تلقو تنناف ( لالحلا ) لكش هلع |

 ديما :ىلوللا لفي وعدت ناو ار
 ا اهالومو كالوم ةلالج ره كالذو ٠ ناثلا ةخذابلا ةيناثعلا كتلود ف كلت

 عاجراب قرشملا رشبو اهزعاو كزعاف هب هللا اهدهاع دقف ٠ ناخ ديم ادبع ناطللا

 ركشلا لونج كيلا لصو ان لتقف هيلا ناش ليلج
 اهتياعر ىلع هنابث يف دنتيو اهب موقي ةعماج عاتجا لككل نا كنع برغي الو

اهديدع هلق عم لواتلا أ تالئاع نم ةيدعنت ةعماج ةلماَش ةرعاق كلتو
 طباوض ىلا 

 هتمرح ىلا ةيعادلاو عاتجالا كاذل ةظفاحلا يهةعماجلا هذهو اهدودح ةعس عم كلاملا

 طباوضلا تعسرو ماظنلا ايبت اهببسبو اهفالدخا ىلع كلاملا تماق اهبو هماقم ظفحو

 تاموكملا نيب طباورلاو

 بسحب فلتخت تناك ةعماجلا هذه نا اندجو يضاملا خيرات ىلا انهجر اذاو

 ةريشعلاف ذختلا وا نطبلا وا راوجلا وا ىبرقلا تن ناب اهئانباو نورقلا لاوحا قالتخا

 فراذثلا وه اذهو نطولاف ةيسن+لاف ناسللاف ةنايدلا ىلا ءايالا عم تلقتنا 5 ةليبقلاف ْ

اما اهيف ةعماجلا ناف يظعلا لودلا ةيبلاغ يف نالا يحيرملا |
 الغم اي رتسواف ةينطولا ي

 نع الضف هتنل لكلو اهريغو ةيناملاو ةيفالسو ةي راغنه نيب ةديدع رصانع ىلع لشن ظ

 ايناملا كلذ ىلع سقو ةيوسمدلا يبه امنا اهيف ةينطولا ةمءاجلا نككو يهاذملا فالتخا

 نوناقل عضخمو ةدحاو ةريتو ىلع اهاكحا يرجت اهنم لكو ٠ اهيغو ارتلكتاو ةيسورلاو

 اهشرع لثو ابلمت قرفتل ةروكذملا لودلا نم لكيف ةءماجلا هزه ةعرت لولو دحاو

فنو هتلك لاهفت ساو ىرغلا حاجي 0 وه كالذو ابلظ زحاو ْ
 قرفت ام عمجي هناف هرما ذو

 3 ' ةينطولا ةعماج ىلا بهاذملاو رصانعلا نم هكلامم يف

 يفنافهللا اهديا ةينائدلا انتلود ماوق (ضيا ةءماجلا هتاهبو موقلا أدبملا اذه ىلعو

 كلدكو ًاهريَظو ةينائويو' ةينمراو ةيبرعو ةيكرت نيب'ةديدع رصانع ةسورحلا اهكلام

 ك5

 هج هس

 0 ا مابا 0ايام ا

 سس



 دا ك0 ب م هلل تم-لسسلا

 ١ هيلع بجي اهنا وح دلاولا بسيف ادح ةيدلاولا هلل د ال نع نسانلا هو

 لوقي نم مهنمد ليج اع لاس الو ءاشي املميو ءاشي ام كلذ نم لعفي دولولل |

 ةآرملا دايعتسا ريرقل ديري رْملا كلم دقف ةرجشلا كلم نق ةدالولا ةرمث دلولا نا

 اعيج# ءالكبف دولولل هئاقبتسا نم ةلبقدلولا ةطلس دعي نم مهنمو ٠ دلاولا دادتساو

 يذلا رصعلا ىلا تايلظلا نورق ءارو ام ىلا اهعاجراو عاّجالا ةٌئيه ريخات نوموري '
 00 ليك الجو ا نانتدإ ةدوحو يف فرصقيو هنري دلاولا كل دلولا هنف ن 7
 داسفلاو فيمحلا دهع ىلا ٠ مظلاَو دادبتسالا نمز ىلا ٠ لهجلاو ةنوللا رصع ىلا ١

 راونالا كلم ءاج دقف راذح تاؤظلا لها اي لقف |
 هم ع يل

 ةيناثعل أ كعب ه ادا

 ؤ
| 

 « القث كب ملسل 0 ظ

 لا سس 3) ظ

 ا ىلا د كليس ىلإ ناتو قرشلا نع اخ نمزلا فورص ايس زوج
 روصلا دهاشف ةريصبلاو رصبلا نع رورغلاو لهإلا ماثل ثطما كنال باطولا هنم | ظ
 راعي و هعلاو بجتلا ليذ رج تراك مايا هيضام ىركذ هلت دعا ٠ اهتدام كوداو
 ةعماج دضتعيو ىلضفلا ىل نادزيو لالجالا فراطمب لفريو ةيسدنسلا ط بلاي 1

 رقفلا ليذ اهيف رجي ذخا مايا ىلا هب تلقت مث ٠ قافتالا تاذنب ععساا فنشيو ةكلا ظ

 ةلكلا قي رفتب ىضتعي و لهجلا لحي نادزي و :ريقحتلا ةءابعب لفريو داعقلا كوشب رثعتيو ظ

| 

 ةايشالا نيبتث اهدضبو كالانه ام ةلباقملاب نيبتف فالتخالا تايننب معسلا فنشيو ١
 كرهد كيلع ىنخاو رذت ملو قبت مل ىتح ربعلاوريغلا كب تغبعدق قرشلا اهيا

 اب راحم مودي ال م اكاسم مودي ال هنال رذع هتداعو هعبط نم هل وهو هلكلكب خاناو

 هلاقثا رقو تحت كُئازع تنهوف هاشي نيك هقلخ يف لالالا فرصي سال
 ترشتساو نجلا رهظ هل تبلق مث كلم وا هتالم ىتح امركم ربصلا ىلا يلح

 « لاحم لاح ماود » لوقلا قداصي '

 ىلعشععابلاو فو رصلا بيبت نم لصنتتلا ىلا عفادلاو قمللاب عداصلالوقلا وه كلذ
 ,ةمحلا دعاب ثراوكلا تائراط عفدو ةميزعلاو ةكملا قردب فويسلا تاعقو يقتلت .

 ل

1 

 . ريم م مسااساال



 لا ”

 ]أ دوجولا ةسيم لق غانو نكي لح ةآ فو وكي ن6 فارق

 ١ طقسم ىلع دحلا عضو كالذأو هابا نا هنم كلذ لوبق ىلا هئاملاو لعلا نم مزي ايم
 ظ 2 تررقنو ذبانلا ىلع صاصقلاب 2 هدولوم لتاق ىلع باقعلا ضرفو اًدمع نينجا

 ا ميلعتلا ةيمازلا عاهجالا تائيد نم ريغكلا

0 
 أ

 أ الف ةعبتلا ةهظع لمحلا ةلئيقث عورفلا ةريثك تناكن او تابجاولا هتاه نأ ىلع
 أ نا دلاو لك ىل ضرفي مل هناف جاتنلاو جاوزلا نع ةورنلا لها ريغب لدعت نا يغبني
 ا جيماولا ملحلا لهاو. ةرفاولا ةررثلا بابراو ةيماسلا تاماقملا يوذ نم هدولوم لعحي
 011 يد دادعاو هئأش حالصاو ةيويملا هتاجاخ نم يرورصلاب مايقلا همز قاف
 | دلولا معطي نا دلاولا ىلع ٠ سيسنرفلا يح وكستم لاق ناكمالا دي هيلالضت امي هلا

 ه١٠ ثاريم اذ هل نا هيلع سيو هتيبرت نسحيو هيمحيو |

 1 ةماهشلا ور هدلو باق ثدي ريق ىو رشكاب ال لعافو ريقف نداه براو

 ثراولاب متم الو ثاريملاب مهي ينغ نم
 ةيندبلا ةحاللا دسو ءاذغلا: دح دنع فقث ال ةيدلاولا تايجاولا نا انب رم دقو

 | ثيحن» ناسنالل نا - جوا ةرايمبو -- ىلدعلا ءامناو ركفلا بيذبتا ةلماش اهنكلو ١
: 2 0 0 - 0 

 دوجولا زيح ىلا هأدد نأ اياقع | دوحو قات هنأ ثيح نمو ايد دوحو ناويح هنأ |

 ىلع بحاو ضرف ميلاف كااذ ىلع ءانبو نيتاحلا 2 هظفح هيلع بجو 8 لعفلاب ظ

١ 

 ظ لودلا تماقف هينالا سرادملا ءاشناب ثالذىلع مهنيعت نا عامتجالا ةئبيه ىلع يجاولا نم
 ا نان مدالوا فن ارم نع لقاشللا يف ودع نمنيدلاوال اهيف قبس ٍ بجاولا هب ةندتلا

 | ةيعيبطلا تابجاولا ىلا مداشرا ةرامخلا ةكاملا ةئيطلا ىلع نيعت بم: يمس وا !ًدادع اولعف

 ظ اكلم سل دولوملا نا هجر. نه ثاذ ابيلع بجي مازلالاو ءارغالاو ثحلاو ةوعدلاب
 ؛ اذهو عاتجالا ةئيط ٌمهفنل ُث دوجولا ةلع هلل وهاامأو ءاش فيك هيف فربمتتي دلاوبل
 ظ يمازلالا ملمتلا نيون يف لصالا و



١ 

 ان ةديتسست

 ا (دلقح لقا نع دريم ةليببلللا تايجاولا و قوقل هوب نم. جاونلا قلغيج ىلا
 يلطملا دزودحو ثعلإ عوضوم 5 اريح

 أ ماد ام الا مزاي ال هيف طورشملا دقعلاو طربشلا مولعم دقع ةيثيملا هذه نم جاوزلاف

 يف رخالا' ناك ادم هلمها: وا هلظبا وان نييدةاعتملا دحا: هعيض ناف اوف هطربش
 دعب ةيندملا تييناوقلا ضعب هزيحن هعاونا فاالتخا ىلع قالطلا وهو دققعلا نم لح

 1 للتو ٠ هابقع وس نم دلولا نيماتو هيف ةرو رضلا هجو حوضوو هبجوم روهظ
 ادقنلا ءافوءدع 31 ةلصمو نيعم بيعل لجرلا بناج نم ؟رداص ةرهطملا عئارشلا

 ظ دح دنع نيناوقلاو عئارشلا رئاس ضعب هب فقلو ٠ هللا ىلا لالا ضغبا هنا ىلغ
 ' ناننال لحي نلو هللا لاجر.ناسل ىلع. هللا دقع امم هنا دلقتعا هانركذ ام ىلع لصفلا
 ظ نيدلاؤلا قارثفاب دلولا دسفي وب تيبلا 58 هب ضوقتي نا ةفاخم وا هلا دقعام لح

 ظ هيلع نويناتخي ايف لقعلاو لقنلا نم ةلدا لكلو
 ا 3

 ْ رارقسا ةليسو يو ةيدلاوا تابجاولاو ةطلسلاهنع أشنتف جاتنلا لصحي جاوزلاب
 ْ بحجاو وهف ةدالولا ىلع نيعتتم دواوملا ءاقبتساو ةيرشبلا ةعيبطلا ىدّوم جاتنلاف٠ عودلا

 ظ هنع دوعقلا يف هل رذعالو هنم دلاولل رفم الف ءايشالا ةعيط هضرفت

 ظ لامها نا كش الو. ممدلو. نوذبني نيذلا ىلع نيناوبتلا ضعب يفادملا ع دقلو

 | ىلا ةوقلا لاح يف.دوجوملا ةوعد نام ليبقلا:كلذ نم نوكي ةدالولا دعب دلولا نأش
 ١ ةيئدبلا هاوق ءامناو. هيلا جاتحي ام ريستب هظف- ىلع قاغيملا يش لعفلا حملاع يف دوجولا

 ادم هجوما الب كلذ لمها نيف هتارلمل اعوفك ريصي: .دعاس دعت ىلإ ةيلكبلاو
 بكترا دقف اهيلع بترتملا نع زجلا ققحت عم ةوعدلا كلت يلع مدقا نمو ةعيبطلا

 لعقلا هلاوحا ضعب يف هبشي ابنذ
 | ةطلسلا بجوي ال هذا تبث ةيعيبطلا ةرورضلا ماكحا نم دلولا هاقبتسا يبت 7

 | تنك ةيدلاولا  تانجاولاف.كلذلو ةزريجرضلا كلت دوجو. رلدقم الا داولا' تناخ اف
 الا كلذ. دعب نم امهنيب ىقبي الف دشرلاو ةوقلا نس دلولا غوابي يعيبطلا 8

 هناكم يف هنيبنس ؟ ةيشبلا ةفلالاو ةيعاتجالا ةئيهلا طبار
 يف ةمزاللا ماكحالا نم ةيلقملاو ةيندبلا هاوق ءامناب دلولا ءاقبتسا نا ملعي مدقت اممو
 كم م تت ا اك ممسسس

 072 1 ا - 0312100101901“
 امصضسس يي
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 ا رضي ال اعيح الا مزلي الف ةيعيبطلا تابجاولا نم ناك ناو عونلا ظفح نا ريغ ظ

 نيناوقلا ضعب يف ةنيعم تاقواو ةنيبم دودح جاوزال تعضو كالذلو اًنيش تاوذلاب |

 قالطالا ىلع اموركم ريبكلا زجاعلاو ريغصلا لاخلا يف ناكو |

 دوصقملا وه نوكي نا مزل سنجلا ماثتلا يفةيعيبطلا ةياغلا وه عونلا ظفحناكاملو ٠ ظ
 كلذلو مرج ىعيبطلا سوماناا ىفتقم ناك دمع هنع نارقلا درج اذاف هيف تاذلاب |
 هذه باقع نم !ًدح هيبككرم ىلع تمافاو ءانزلا نع يهنلاب ةينيدلا عئارمشلا تءاج ظ
 لثمم تنادقف ةيندملا نيناوقلا اما ٠ ةرخالا باقع نم مهدعوت ام ىلع ةوالع ةأيلا |

 | فلا هيعف ايف سانلا مدقث نا الف ةعيبطلا نم دبعلا ةيبرق تناك نيح ىلع كلذ |
 , ةيكلا سوفنلا يوذ كيس هنع بدالا بانق مهتيئاوق نم دحلا كلذ عفر انتو
 ظ قداصلا معلاو ةم ركلا قالخالاو

 | نيسبلا نيبمربب داحتاو كارتشا قايم جاوزلا نا هانمدق يذلا اذه نم مقناف“ 1

 | تاذلاب مزال بجاو ةروصلا هذه ىلعو هجولا اذه نه وهف عونلا ظفح بجاول ءاضق 1

 أ ضرالا يف ةنتف نكت اولعفت ال ناف مثوجوز »فيرشلا ثيدحلا لام نم ذخُوي اك
 04 ضي رع داو

 هطرش ةفلاخم دل نا كلذ نم مزل ةدارالاب مربم قاثيم جاوزلا نا ررقث اذاف ْ

 لجرلا بناج يف مخ عظفا ةأرملا بناج يف نوكت ةنايملا هذهف ٠ ةنايبملا ليبق نم |
 ءيث كيس مهنم سبل هتوك ةلاخ يف ”* دلولا لوي ناب هيلع يضقث "” اهنا ثييحح نم ظ
 ضقتنلا كلذ ناالا ةروثأ. ةعيرش لكيف قاثيملا ضنقت تابجوم نم كلذل يهف ظ

 ريغ سبل !ًداعباو لصف ضعبلا ينو اًقالط عئارشلا ضعب يف نوكي
 نم ةقثاوم هل قحي ثيحب ةيئاذلا هتبرح نيجوزلا نم لكل ديدي 32 قالطلاف

 ةيونعملاةلصلا ةاقب عم اسح نيجوزلانيب قرفي :اضق لصفلاو لوالا قاثيملا لثبب ءأش

 ًاعيج امييلع اًروظحم جاوزلا نوكي ثيحب
7 

 'ارشلا يف تعضو ام ىلعلصفلا طورمشو قالطلا دودح نايب أن اش نم. سبلو
 رظنن انكلو ثحابملا هتاه يف زاجيالا نم هانسزتلا ايع انب جرخي كلذف ةيعرملا نيناوقلاو

 م دسصع سس سلس ملال 1 ل ادشسالد يوما ل سس ل سمس ب مم

 ةأرملا يا ()
 نييعرشلا ريغ (؟)



 3 م ل ل ا ا ل ا ا ا

 ظ
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 | تاكربلاب هل نيعاد هب نيبجمم هنع نيضارا
 ظ دق, 0 كح ىلع يلايخلا دجملا وا قالطالا هجو ىلع ةيناسنالا بح نا من

 1 بعاضملا ماتا "ىلع ةيعسلا لوقعلاو ةيكرلا سفنالا ضعبل لوالا ثعابلا و نارك
 الضف كلذ ناالا ٠ يملا مفانلا رثالا هيلع بتراب مب مايقلا ف بعامل لاّتحاو

 | روصقم وهف يعيبطلا قاما يف ليصا ريغ ةيناسنالا ةعملا ىلع ًاثراط قداحنزكا
 ساعملا بعانم فتوناعي الف مظعالا ذاوسلا اما + نيالا نم ليلقلا نوذأ لع
 | نيب رهظاو ةعيبطلا نم برقاو 01 ىلا ىندا ثعابب الا ةايحلا ءاقش ىلع نو ربصي
 ظ رعش» لايع نه ةيشاعملا ةلاخلا يف ناسنالل دب ال حوا ةرابعبو ٠ ةجذاسلا ةرطفلا

 ليصحت يف هداهتجاب جرخيف سانلا رئاس نودنم هيلع مهداتعاو هيلا مهتاجاحو هل مههحب
 ظ يف ام عون يلع ارصخنم داهتجالا كلذ عم هيلا جاتحي ام دح نع ةرضملا ءردو ةعفنملا
 | تصمت تاذلا كلت نيع وه لب دلاولا تاذنم ةعطق دلواا نا هجو نمةيتاذلا ةجاحلا
 ظ دعب هيف ايحنو ء ءاقبلا اهل ماد ام هب ىوقث يعف !ًديدج قاخ تديعاو بابشلا قنور

 ءاننلا ايكرش
 ظ دوحوا ظفحل مزالم عودلا ء ءاقب يف مزال يعيبط بجاو جاوزلا نأ م مدقن امم حتناف

 نس 0 لوطو لقبتلا نم ةعئاملا ةيدقلا ماكحالا عيمح يف لصالا وه اذه لعلو
 ' عياد بر ري ةلزعلا ثم يف نونركي نيدلالا كنيت نم ىلع مث نيل لإ ١
 0 كلذ . نعمييف أشنيف « انا » انلوق دح نم جرخت ال ينلا ةيونالا فااوع وعلا مهيف ويف

 | تاذلا يجب فورعملا ةيشحولل بجوملا ةرثالا قاخ
 ظ نيجوزلل ى4# امو هيف بحي ام ةيهامو جاوزلا دبح نايب انمزأ ك كلذ ررقث اذاف

 2 نكرم نيتلاحلا نيتاه يف مزلي امو ةيدلولاو ةيدلاولا ةلاخلا نم هيلع بترتي م حاضياو

 قوقملاو تابجاولا

 مث

 لصف
 ا

 ْ ا جاوز ةانفملا ٌةروصلا ىلع نيس مائتلاب عونلا ظفح نأ فاش امم روهظ

 ل نس املك لدا اف داجتالاب الا متي الو ةدارالاب الا نوكي ال مائتلالا كلذف

 نا هبشي ةدارالاب اهداجتا ناف ًاعيمح امهيلع ةدئافلاب دوعي اهف ايعسي نا نيجوزلا ىلع
 ءارضلاو ءارسلاو ردكلاو وفصلاو ملالاو ةذللا يف كارتشالا ىلع اًقاثيم نوكي

 ا _

 ا
 12222222222 22 مر ويسمي موس
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 نولعي هل انزثكا | نكلو

 ةدايزلا هجو نم ءيشلا لاهغاسا وه يِذْلا طاوفالا امنا ٠ :عدلب ىلع ”دوتع ..

 سفنلالتف ةمر ناعنأت انهف هنم صامتثالا باج نم هلاعتسا وه يذلا طب رفتلاو هيف

 : ةلاسمالاو قالظالا نم:يناننالا دوجيإلاب رضي ام كت فاقلا ب ابشا:نم:اهيلع.نانلجي ام
 ا و ةمرح فيل لتقل لئاع عازفالاو ماعفالاو عنملاو ةخابالاو ضبقلاو طيسلاو

 7-1 'الو لذ الو اًبنق:الو رضي هل اع اك(ا الو اذع الو موش ان تدحو 0 ]

 الم ١ ممم معسل مح سس صوم ل. همس سمسم سم نو ع 0

 صققنلاو ةدايزلا يناجي هنم ذخاو .ءانلاو ءاقبلا هيلا جاتجي ايف لدعلا طسؤلا كرت نف'

 | ١١ داوم ردتاايلعتب كازو ةفقد سفنلا كلبي اذه نا الا رحتنما نيبو هنيب .قوف الف ظ

 ظ سمادلا ثحبلا ظ
 ظ ةيعونلا تابجاولاو قوقحلا ِف ظ

 ظ لف ظ
 هج نم ناشالا عدلا ١ ظفح بوحو نلاطبملا هَذه كم كلاكلا ىلإ 3 ظ

 ' اهنم لصخي ةروص ىلع نينا :ماقتلاب. مزلم بجاولا اذهف ٠ تاذلا ءاقبل هعمتإلم

 , قوقحلاو تابجاولا هيفو جاوزلا ا نانثا نا انهظم كالذ يف -هلو . :ةلكاملا وا تنئلا ظ
 امهنم لك فو ةيدلوا ةلاطعاو ةيدلاولا .ةلاطلا .نراتلاح هلو جاتنلا ربظمو ةيجوزلا

 تابجاوو قوقح '
 ١ لوألا شاشالا .نه نادلي'امو نيجوّرلا ةعام ملقملا اذه يف اهب دارملاو ةلئاعلاف

 ماعلا يف نه لب دوجولا لاهو ةايملا:ءانهو ناسنالا ءانو“عونلا ءاقب ف درفلا نكالاو |
 يحتو سوفنلا رسنو بواقلا رينتف ةايملا ةعشا هنم ثعبنت رون زكرم ةلزنم يرشبلا |

 ناويحلا ملاع يف هل دعملا اا هللا دشرتو ا الأ |

 ندعمو فقول 1 داحنا ةمرراو ةيعيبطلا تالاكلا ةموثوح هجنوا | 5 نم يغف ظ

| 

ْ 
 ا

 ظ
 | ا

 وج اج نم ملا ا ا م هه ا ا تا ب م سم

 - تيس 0 يصحح

| 

 ةمحر لددوت 5 ةريغ اع ا حو مسفنلا يق امؤدن لدن ال ةيلهالا لئاففلا 1

 ا لب ٠ ةيغاتجالا ايازملاو ةيناسنالا اياجستلا نم *ىش ىلكي“الو دازتجا نوكياالو
 | نع لضفيام لم | تاّركو ةعيبطلا 0 سفلي ناسنالا ذاكَي

 | ناغض ةببصو تارباص تانحم تافيعذ رم لايع اذ نكي نا'الا ةنتادلا هعجلع

 020 هرسو مض مهسي نا مهيلع فاخي هيلع نياكوتم هيف امي نيلم ١ ني زجاع |

 سس يس ابا سس ل اص سمح سلا

 1 هج وي حسا <



0 
 : : ا

 ناو انا ةطخلاو عملا ابيلا لاخي 5 0 نع 520 ةنايصي 0 000

 ظ ةمرحتو 0 هل ا هئانقيتسا ا محل ذرجإلا 1

 | امهنا هحو رم دوجولا تاجئاح .خق ف طي رفثلاو طازفاللا نامرح اننا 9 1

 ا : دوجولل ناتفلثم

 00[ وهف امزال اًنيش هنمصنقنب وا هفعضب وا ندنلا.كي ام لكت ظ

 ف نيكي .ناذاما ةيعيبطلا: تابجاؤلاب ىضهانلا ينايسلا قكبمللا نالل قلاخا كد 020
 ا يناحو ر ددم لك نع ًاينغ هبيكرتي ايح ةئاذب اًماق.( ةداملا لها يار ىلع)
 ١ كلر ىلعا) نكي نا 'انإو نبط بجئازلا ةظفلبا بلل رياقم هلالذا وا هماليا وأ ا
 ! هداساف راضبالا ابكر دت هلو واكفالا'ايييف راخت :ةيناحور وقتا ةل الا ةلزنم؛(نييناحوزلا |

 أ حرش ضورتملا ظفللا"ادبمل قئابم ةيلاوكلإ اهتلاخ ضقانم سنففنلاب رضم هجولا اذه لع أ
 اننا .نوكي ال :هبف ا وا هتاذب اماق ناك ءاوس نيهجملا ىلع يويلا لككيملا اذعو
 لكف ةيرخلا هل لضخ م 1 م كلذ 00 الو ةيناسالا ةيعيمطلا ت تابحجئاولاب مت متي + ام.

 له وا سالتخا وهف الك اوم وا اًقاعَضا وا! هييقن ةيعيبظلا ةيوخلاب 0 ا

 أ ةدقرس دبعتملا .بناج نم يصف ةيزابجا نوكت ناثاما ةيذوسلا نإل ل ةيفامع !؟ ا

 | لهج دبغلا بناج نم يعن ب رايصتا نوكت نا اناو دوجنلا يرد سقأل فالثاو ا
 ظ نانا نوكي 1 نع امهب جرخي ب 20 و م

 ١ نهللا هيف سوسوب ا عوجلاو دربلاو ملا نم ةعيبطلا تايداعل هسفن ضرع ن# ا

 ندبلا ىلع ادع ن مو امؤلعم أَبي زق اعمل هنم س لم الو هل زطيشم ريغ كالذ ىف ارامل
| 

 هركم ريغ كلذ .يف ًاينضار ملا هل نيزيااب لاهاو قياومتو ناجو برض نم هللؤيااجب ||
 |ةفيعس مزال وضع -هنم طقسا وا مسجلا هوش نمو٠ هم م

 ربخي ريغ كللذ يف | دماع دسافلا لايم وا 00 هل هوي ام وضعلاكلذ ناكاماتئاك ١ ا
 نمو ٠ سما يقبل ةياقو.ةرغبختملا ديلا غل غطقي نك زلنا كالخب ندبلا رئاس ردتفماالو
 وا لكلا 1 امم نقاسحإلا وا م وا وتحلاب ةيئاذلا هتيوخ ىلع اثنا ظ
 ماكخال نوفلاخم ءالوه لك“ هيلع روسقم ريغ كلذ ف اغار سفنلا ةءاند وا ةوانغلا |
 ا دمو لاكلا ريظمو لاما نيع ةعولا ةيلزالا ةيملالا ةكحلل نوضقاتت ةعيبطلا ا

 ظ وذباع انسفناب 0 يل ببللا كناحجسف ٠ ءاقبلا ةلعو دوجسلا |

 ظ

 ظ
 ا
: 
ُ 
2 
/: 

7 
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 ْ عقاولل راحتنالا زيجي ال هناكما ريدقتب ليتسملا اذه نا ىلع لاوحالا نم لاح يف ||
 | تاف س آيلا وم هيلع ارط امو سفنلا فعش نم قا 09ه: اقلطم ارش هبسحي اف
 ' هدوجو ىلع هيف ةعبت الو حانج ال هادي تبسك امي ءرملا ىلع ضراع ثداح ءاقشلا

 ظ ةعيبطلا نوكت ناو هنع ردصي مل امم دوجولا كلذ ْدْخْوي نا قتاا نم سيلف يعيبللا
 ظ ءيش يف هنم ت تسدل اع ةلوئسم

 اخ للعلا رابلا ني رع هللا نال اليك ل يق ناف
 | شيعي نا ةهارك اليلج تام نم ًاطخم فيكو نطولا ةمالس مس بلا كغ ىلا

 0 لذلا نم اًرارف رحنا دق ناشلا ميظعلا ينامورلا نوتاك نا سل وا الْيِلَذ

 لاجرلا ءاظع نم دعي نا نم كلذ عنم لبف يتاذلا فرشلا ىلع
 ظفملا نم عرف هجولا اذه نم وبف تاذلا ةمارك الا يعيبطلا فرشلا سيل انلق

 ةدارالا ريل هيف فرصتلا 2 ةيودعملا ضراوعلا نم نم ين هني نإ قالا

 وا ملظلا نم تايداع هيلع تار وا ثداوحلا نه لئابح ءرلل تبصن اذاف ةيعيبطلا |

 | نوكي نا اماف بابسالا هذه نم ببسب رختلاف يندملا داسفلا نم ضراوع هب تملا
 /ةحاسنم جري نابج وهف ملالا ا باصملا نم فوخ نع هنم كلذ
 ةيحض وبف هيف ثداحلا داسفلا ةوق نع نوكي نا اماو ٠ لاتقلا ماسحنا لبق برحلا
 5 الا ناكملا ط ناشلا عيفر ناكن او نوتاك ب سحن اهف يوملا يارلاو يندملا فرشلال

 | الأ ةيملا رظع ةينطولا ديدش نع ناو هارن الو اروهشم ائطخنو اررك له اج

 مسا 21 يور ةيوح دب هايل حاوي تي ناةلللا طامي
 خويشلا سلجم نع ةطسلا لاوز ىلع

 ثعبتوةهادبلا هيلا دشرت ةيعيبطلا تابجاولا نمتاذلا ءاقبتسا نالوقلا ةلمحو

 ظ لك هيسني أه ذاسفلا نم هلم ارط اذا الا ناسنالا هفلاخي امم ةسفنلا فطاوعلا هيلع

 بجاو لك نع هلغشيو قح

 بجي كلذك ن اسنالا نم دوجوم لكى لع ةبجاو كالا نم تاذلا ةياقونا اكو

 ام اًئاك ه'وشلا واصقنلا وافعضلا وا لالا املبلجي املك نع تاذلا كلت ةنايص هب

 نسب سسومسسسسوس سس سوم سمسم جسم بس ويتناول

 ار ا دسسلا ع

 يت آلا لصفلا يف هنيبنس اك ءزجلاب لكلا ءادتفا دج نعجرخمي اممناك ل يبس يايفوناك
2 
 لصف

 كلذ نأ مولعملا نمو سفنلا لتف ةمرحو تاذلا ظفح بوجو فلس ايف ررقن



 يي بيلو ) يف يناثلا رعاشلا هركذ يذلا ظفاملا لصاولا بذاجلا
 ااا ' هذه ةلخ ةعدقلا رسماولا ددج هنا بير الو ( تاوبتلا ف هذهو ةعيرشلا

 رح هرملا ناكف ءايشالاو ناسنالا نيب ةيعيبطلا ماكحالا تلصو دقف ًاضياو
 هرساب ملاعا كلام ةعيبطلا ةلاح يف وهف ظفحلا تابجاو يف هيلا جاتحيام لاعتسا يف

 | مهنم' لكل ءاوس هيف سانلا امناو عونلا نم دحاوب صوصخم ريغ قحلا اذه نا الا
 أ مهتم دحاول .نوكي ال لكلل هنا ثيح اثم ملاعلاف ٠ ءانفتسا الو قرف الب رختالل أم
 ' طظفملا 'عتملا اذه عوضوم ناك ال 50 ٠ ىوس دح ىلع هب نوعتمتي امناو تاذلاب

 | ءيبب يف طارفالا هقح نم نكي ملو هيف ءيش لك لايعتسا ناسنالا قح نم ناك
 ('تابجاولا قوقملا . ٠ رم اهب صعخي ا. ةنعضتم ةيعيبطلا ماكحالا لوضا هده

 ظ ئرتس 6 هحألا تحلإملا ف الصقنسو تيار اك هلك اهاتدرول

 ع : ظ مبارلا ثحيلا

 ا ةحاذلا تاحاولاو قوقللا ف
 ا :

1 

 هذبف اضعب كعب

 لصف

 ةيعيبطلا تابجاولاو قوقحملا سار تاذلا ظفح نرا قباسلا ثنحيملا ف نيبت

 0 يعيبطلا نوناقلا نم لوالا 2 فااخم هسفنل ءرملا لثق يا راختلالا نا كلذب تبنف
 | ةحيعصلا ةمدقملا ىلع ةحيرصلا اهتجيتن قابطنال ةطسم تناك ناو ةيضقلا هذه نا الا

 راحتلالا نوزيجي ةعاج مهنم انيار دقف نيطلاغملا ةفسالفلا ضارتعا نم لس ف

 | نولوقي ام ناهذالا فلاتف ةيرشبلا ةرطفلا فعض مئالي امم ةلداب هيبككرم نوئربي و
 | ةيلوالا ءىدايملا ىلع ةروصقم ثحابملا هذه نوكت نا الواف ٠ قعلل الاخ ناك ناو |

 أ رهظي ام ةعوفشم مهتلدا نم ريثكلا اندروال تابجاولاو قوقلا نم ةيلكلا لوضالاو
 , لامحالا دح نع انب جرخي ال ام ثاذ نم ركذن اننا ىلع ٠ نيدقانلا لاوقا نم اهفعض
 راجتلالا زاوج ىلع هب لدتتسا ام منا هيف نيبعوتسم راصتخالاو

 ايفرشلا غفدو ريخلا سائلاب تاق يعيبطلا قحلا نا ةيرجلا هذه +غارصن لوقي
 ارش ةايملا اهيف نوكت يتلا لاخلا ىلا ناسنالا راص اذاف سانلا نم دحاب رضي ال

 هيلع ابجاو تناك لب راختلالا هل قح هاوسل اريخ نوكن الو هيلع

 دوجولا ةيريخنم ناسنالا دي رجن عانتمال لاحم ضرف ليلدلا اذه يف نا لوقنو
 م يللا

3 



 كلالا كلا 2
 ةيعيبطلا تاحاولاو قوفطا# ف 2

 نع ةلصفنمو ةلقتسم ينانالا عونلا يف هذفانلا ةيعيبطلا عئارشلا ماكحا يشو 2

 ظ ؛ ةيندم ةسايس لكو ةينيد ةعيرش لك |
 ٌةوقلا لها رم ءادلا ءادعا ناكمو ناهز لك يف ماكحالا هذه دجو دقو

 مهتنسلاب نولوتسي نممو نادبالا ىلع مهيدياب نوطلستي نم ةيونعملا ةوقلاو ةيسحلا .
 ريغب اوذخاي مل ءالوهو اهبابرا مم يتلا ماكحالا ريغب اوفرتعي مل كئلوا ٠ ناهذالا لع '!

 وا نوعبتي ةيشاح ينا.نالا عونلا ٍظعم نيقيرفلا نيب امو ٠ اهباحصسا مه يتلا نيناوقلا |
 ريصي داكوا راصف ماهوالا قبر نم تطشنو ماهفالا ترانتسا ىتح نوعيطي ديبع ْ

 هاطخيي ال طخو هادعتي ال دح سانلا نم لكل |

 ةزادعلا نياش او ةكللفلاخي يع هزنميلعلا اكلت ميكحلا قالا نا مولعملا نمو
 هثلك الا غ نا ةيلزالا هتيانع نع ةئشانلا ةيعيبطلا ماكحالاف "حلا معلا ضقانيو

 دوجوم لك ةياقوب دوجولا ظفا ةلفاكلا لازي ال ام ىلا ةيقابلا لزا نم ةفورعملا قحلا
 ا ولطسرال تدب دقف ٠ .ناننا ايبق فاعلا امو ناكمو نامز لك يف كف لآ ظ

 قلوف' ايلع اك نورش#ل تنيبتو نتوين اهدهش 5 نوطالفأ اهارو اكسل اثرالت ظ

 لاوحالا نم لاح يف ةريختم ريغةينانالا ةردقلاىلع ةقئاف نيرصبتملا رئاسل تاحناو ْ

 ةنكمالاو ةنمزالا لك يف ةدحاو رودصلا حاولا ىلع ةشوقنم نأسنا لكب لق يف ًةيح'
 : صاخنشالاو ةنكمالاو ةئمزالا دجوا يذلا ةردقب صاختشالاو |

 اهنع أشني ةيوق ةلص هتاذب ناسنالا لصت ةسدقملا ةيعيبطلا ماكحالا هذبف

 هينشدج فريب لصتو تاذلا يجي ةامسملا ةفطاعلا هنع ردصتف يئاذلا ظفملا بجاو |

0 1 

 أ

ْ 
 ش

 ممصسخ -لسسلل

+ 
 اهعوضوم ناك اذايتلا ةفطاعلا هنم ردصتف سنجلا ظفح بجاو ةلصلا هتاه نع ًاشنيف | ؟*

 ناك ناو ايدلاو بح وا اًوئح تيس دواوملا امعوضوم ناك ناو ابح تييعس نيجوزلا ظ
 نع ًاشنيف هغون ءانبا نيبو هنيب لصتو ٠ ايدلو ابح وا ارب تيعم نيدلاولا اهعوضوم |

 ةيئاسنالا بح ةايسملا ةفطاعلا هنم لصختل عونلا ظفح بجاو ةلصلا هذه |
 انيلع ضرف ام ىلاعتو هناحيس هللا نا ةينامحرلا ةيانعلا عا امو هقلاخ 3 منعا انف

 هعئارش تناكد قف عبطلا كسي و ةدارالا فطمتتو ريننلا ”ليق ثيح وم الأ للا

 بحلا يهذ لقعو ركف ماكحا نوكتنا لبق بولق تاوهشو سوفن فطاوع ةيعيبطلا
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 ا روكي ام لوا ناف اهظفج لع صيرخ هتاذب فلك لقاع دوجو. لك نا مولعمو ٠"

 ال هلال حا نمو تاذلا بح عاما دوجتولاب ةرعاشلا سفنلا فطاوغ نما

 تده اي هيف“ ةبغرلا ىلع ناسنالا رطف ٠ ةعيبطلا ماكحا نم عونلا ظفح ناو

 يتلا ةيجوزلا ةلاحل ةرورضلاب متنم يعيبطلا كسلا اذين ٠ هلآ ناوملا تاس ةعاشلا ظ
 ءاضقلا بجاو ًاضرف لقاع هنا ثيح نم اهاري مث ةيناوييللا ةراطفلاب اهيلا ناسنالا داقني |
 الو لانت ال ةذل سفنلا يف هنع اشنيف تاذلا يحب دج ا ديدح 5 هلق قات |

 ثعونت يذلا نيجوزلا نيب لصاولا نيسنجلا نيب عماجلا بحلا ديرن ةلزعلا ين كردت |

 قشع جوذلا يف وهف دوجوم لكب هتايلت فالتخا ىلع ملاو دوجولا ملاع يف هرهاظم |
 سفنلا يف لعفي لاح لك يف وه وهو دادو خالا يفو رب دلولا ينو ونح دلاولا ينو |
 ناك يردي الف ناسنالا ىلع هرما سبتلي نا د> ىلا ميلسلا بلا يف رثؤيو ةرهاطلا |
 ةوهشلا عم الئام ثراك ما اقح بجاولا تالذ نم ايلوتمو ةعيبطلا نم بجاوب اماق ظ
 ةداعسلا» ىمرا هل لح اه ذه ١ هذللا لا نك ظ
 نه يا وه ثيح نم ناسنالاب ناقلعتي يتاذلا ظفلا تاذو يعونلا ظفخلااذهف 2 |

 فن“ لوالا مسقلا وه اذهو نييعيبطلا بجاولاو قحلا ًاثنم اعف ٠ يرشبلا عونلا ظ
 تابجاولاو قوقحلا |

 ىلا جاوزلا نم هيف لقتني ديدج اًناش ةيعاتجالا ةلاخلا يف ناسنالل نا رهاظو ظ
 اذه نم هل هناف ةيناسنالا ىلا ةمالا نمو ةمالا ىلا ةرسالا نمو ةلئاعلا و ةرسالا |
 0011 هله م ةلئاعلاب صتخ اق ٠ .ةمولعم تاجلو اهتم هيلذو ةنيعم قوقح دورا |
 ثيح نوم ةمالا سمي امو ٠ ةيكلملا دودحلاو ةيصخشلا ةلماعملا هجو نه تايجاولاو ظ
 نم ةيئاسنالاب اهنم قلعتي امو ٠ ةاواسملا دوجوو لالقتسالا ةنايصو رومالا ةماقا ظ

 | حاصلا ظفحو للا نيكمتو تاراهتلا ريسيتو دوفولا نيمأتو تالصلا بيرق ثيح 1
 ةيسايسلا قوقللاو تابجاولاب فري كاذ لك ٠ ةيموملا

 002 هحو. نم دارفالا نيب ةلماعملاب اقلطَتم تابجاولاو قوقحلا هذه ل01 امو 0

 نرد ريقفلا ةياقوو يوقلا نم فيعضلا ةنايصو قحلا ظفحو ءادتعالا عنمو ملطلا

 يلع ةلماعملا عاونا رئاس غارجاو مولظملا ءاضراو ملاظلا ةبقاعمو بولسملا لاملا درو 5

 ةيندملا تابجاولاو قوقملاب ىعس اذه لكو ٠ لدعلاو ةماقتسالا روح |

 7 1| ةاليمحت وا اليصفت ءىجي ام ضرعيف اهركذن ةريثك عورفةيلكلا ماسقالا هذملو ظ
 ك1 1س م يآ ةسمسسسبسل ميس سس سس سس سس سس لس ١ لا

 مدين و



١ 
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 هل مدمس لل ط ا ل سلطسببلبل لال - جبس سييس

 ظفحلا كلذل ةنماضلا ةعيبطلا سيماونأا ةفرعم ىلا ةهادبلا هدشرت

 فاكك يندم هنا هجو نم ناسنالاف عبطلاب فلاؤم نجاد قطانلاناويحلاوب . 5
 ظفحلا كلذل ةلفاككلا ةيبدالا ماكحالا ىلا ةلقاعلا ةوقلا هيدهت 0

 اهدوجو مزال نايعيبط اهو يعونلابجاولا وه اذهو يتاذلا بجاولا وه كلذإف
 0 ةدجوملا ةلعلل ةيقيملا ةلعلا موزل سانلا يف

 كنيذب مايقلا يس ةيعيبطلا ةيرحلا نم ناسنالل دب ال هنا لع كلذ نيبت اذاف ٠
 ظ هيلع بجو ام ءارجا ق> وهو ماو قح كلذب هل تبنف ني 1
 رخالا نودب اههدحا نوكي الو موقي ال نامزالتم ةعيبطلا ثيح نم بجاولاو قحلاف

 تابجاولا ءاضق نم ناسنالا عنم دقف ةيعيبطلا ةيرملا ديرن قا كلذ بلتسا نق
 | عيطتسي فيك ذا ىلاعتو هناعس ظفاحلا قلاخلا ةدارا فلاخو يرشبلا عوناا ناهاو
 ظ انيق ال اع عطق اذا هعون ظفحيفيكو ء ءانتبال هنم دب ال امم عنم اذا هتاذ ظفح ارلا
 ءاقيتسالا يف هنع ْ

 اخ ىف نيسيللا قملاو بجاولا لع اروصقم هرهاظ نك نان محلا اذهو
 ا ةلاللا كي قوقحلاو تابجاولا بير ال لوانتي هنا الا اعونو اناذ نانالا دوجولا

 ظ هيلع بجرا دق عودا'و تاذلا ظفح يف ةلاحلا هتاه ىلا ناسنالا جايتحا ناف ةيندملا |
 لاق م نوناقلا كلذ ماكحا تناكق يعيبطلا سومانلا لام ىلع يبدا نوناقب اهتنايض |
 ظ | مزاف ءايشالا عئابط نم ةجئانلا ةي رورمفلا تالصلل ناب سيسرفلا مي كا

 ١ ءاضقلا ىلع هنيمي قب هيضقي بجاو هتيئدم يف 5 0 ا
 اورالا ر] نف وحلا اهنطساو ةياغ بحال نك ا يذلا اذه ن

 هيلع ضرف هنأ ثيح نم اقح نانالا 2 اى اعتو كرابت هللا نا ىناغلا ٠ 1 همزأ |

 قلل مزاتسم بجاولاو بجاولاب مزلم قحلاف 0

 يفاذلا حملا

 قحلاو بجاولا ماسقا يف
 ري

 رخآلا نودب اهلنا نوكي ال نامزالتم بجاولاو قتلا نا فاس امم نيبت
 .:ر ءهنييئااه لكو اقح لوانتي بجاو نم هنيعن ام لكف لاو الا نم لاح يف

 : ا
 مدشادلدلا ممليسملا

 يس سمسا مسوس سم ل رم عم م سسسم اسس سس مصمم
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 : تق 0 3 ضل 2 6-0 دع توج تمت الا م

 ٠ رقيو مودي .ءىش الو رفيو لوزي لك ٠ دوعسلاو سوحتلا يف هاقشا امو ٠ دوجولا
 الغ الا ماطألا امو“ للملا رح يف سفنلا هذاتست لمالا يسن الا ىقفلا دهج امو
 ارههفاو اوبداتو كولملا اها اولعاف ٠ ميحملاف صلقث اذاو ميحنلاف دتما نا ميهبلا رورغلا |

 2 شو كلم يف اًروبص نك لقاعلا نوكلا اهيا تناو ٠ اوبذبتو ل ةاغق اي
 الع لاحت الو كاطو اذا هللا لع سدت الو ٠ كافي تبنك اب عنقاو كادن يف

 ىيضلا رجاو عفنلا مزالو ٠ هياع تنا امب ًايضارو تا د ايدام 0 كالع اذا

 | اذندلا كتاب انو لت وا: لخرت نايا لئاز كنا لعاو ٠ ريما عنصاو رشلا نع دحو
 ظ لحي مَ 3 ىلاعتي ناخد الا

 تابجإولاو قوتحلا ظ
 « قحا كب بيدال »

 ديب
 مادقم يرطنلا جذاسلاو لاطملا اذه يف ثحلا ىلع تهدقا

 فالتخاو ثحيلا ةبوعد لوجا الو فعضلا ينهذ نمو زجملا يسفن نم عا
 اًناعبنا ركفلا نمو هيلا حارا سفنلا نه دجا يننا الا هيف بهاذملا عونتو قرطلا
 ل تعلاو رظنلا نم اجا اكو نا نيبيدملا نه ينلعلو لاخاو هيلع
 ًاعيح ايل عقتلا لوحي هنم لمأي اج ةيعاججالا ةئيطلاو نانالا ةيتاذب قلعتي ام لك
 0 هيف تأطخا لواحا ايف اناف هب مايقلا قل مزاشسم ىمالا اذه بوجو#ناو
 هل قح ام داي ق> وذو هيل بجو اه ضمني بجحاو وذ اب

 نايب داسف وا ةجح فعض نم يلع ذخؤي نا هاسع اهف اًرذع يسفنل سقتلا الو

 تملع امو تلع ام ةيناسنالا يف يناو>ال ضرعا يا 0 ءاوتلا وا ةفرعم قيض وا
 ظفحي اًئيذ ظنلي يذلا طقلا نيب اوباصا ناف يا تءلعو تملغ يذلا نشلو

 سانلوا ملوا نا سانلا يف ءىطغم لوا تدلف الاو دولا ىلع فسا الف

 لوالا ثحلا

 تابجارلاو قوقملا مزالت يف
 هتاذ طاح 2 دو>حوم هنأ ثيح نو ناسنالاف ٠ دوجوأا مزاد ! ره ءاقبا



 ايندلا يذه اف ٠ قلطملا محلا اذه قذا ملو قلخا ل ينتيل تلقو ٠ لاحم دولخلا نا !

 تلح

 | تدصح يتح ءاضقلا ديعاوم بواقلا يف عرزت لزت مو ٠ كلاوقاب نيزومملا ترحسو |
 | يف دسفت تعرشف ٠ اريك تينت ؟ تحبصاو اًريما موقلا كبدتناف ءاضرلا تاوصا

 0 ةحار قلعتو للملا ضئارغ ضركغتو ٠ دابعلا باقر ىلع ر و داسفالا رش ضرالا

 0 صغننو كشيج نبل ٠ نوكرحي سورللو نور أي كيلع سانلا لعج ىتح ٠ سلا
 2 0 يحيو ” يكل لع عاو ريمالا شع سعتا ام ثلقف 1 ٠

 | ىلي يف رشبلا قلخ دقو فيكف ٠ بولقملا رهدلا فطعتساو بولقلا لكل يقسا

 ظ ظ ٠ مهترشب ليدبتو مهترطف ريبغت عيطتسا الف ٠ عئارشلا قفو يف نولخدي عئابطلا
 اشف اذا لهجلا ”نكلو ٠ يثحولا رغلا عيقبتلوزيو يشبحلا راج داوس ضيبي ىتح
 تضع ناو ٠ مهنيدو مهير رد مهني ءاضغيلا ترس اذاو٠ اشا ام مهب تلعف

 هللا لتاقف ٠ مهباقلاو مهءارسا تيلقو مهباقعو مهباقر تحام مهباقعا لالضلا يئافا

 ةدابعلامصخ كاذو ةدايسلا ودع اذهو ٠ نوغتلا» تنعلا لصا امهنا ندمتاو علا

 يزجو نوق يف ىنعض نم هاليوف ٠ ناودعلاو بغشلا اهنعو نايصعلاو درمتلا اهنق

 هي يكمل اوقلخ سانلا ثي أر اذا يلحو يمدح قدصي مل فيكو ٠ ٍيوطس يف
 ذفناو رشدلا عرش بلقاف ٠ ضرالا ةرك ضبقا مل اه ضرقلاو ضرملا اذه نه حاترا

 يتايح يف نوكاف ٠ يدل ونعت مايالاو ىلجر تحت مانالا ىرا ىتح ردقلا يف يرعا
 نستو ءاوعشلا تاراغلا رش" لقاعلا نوكلا اهيا تقفطف ٠ احاترم يشرع ىلعو احارفم

 ترفظ ىتح ٠ ناسنالا مد ضرالا ىتستو ناوكالا وده قلقتو ٠ ءاجيعلاو برحلا
 فنرا ثيلت ملو ناجلاو سنالا تككحو ناجلوصلا تضبقو ٠ كرفظب تبلغو كرطوب
 قفخت رفظلا روسن تناكاثيرف اذكهو ٠ نينرقلا يذب تيعدو نيلقثلا ىلع تلفاثث
 ٠ كماقم جنغي شرعلاو كماما مصحح! شعنلا اذاو ٠ كيدل مدقي دجملا دهشو كيلع

 وندي ربقلاو كندع رفني رصقلاو كلوصو كلوط متئليل كلوح رازي توملا دساو
 تلو لاوزلا شارف ىلع تعجضاف ٠ بابضلاكد ابن كانو باحسلاك رت كايندو كنم

 طر ا راين هدب لكلاف ٠ رورشلاب بوشملا رورسلا اذهو رورثلا
 ةيالولا نيا ةداعسلاو دجلا نيا ٠ ماقملاو انسلا نيا ماطحلاو انغلا نيا ٠ نارودلا

 ! نيا صالاو يهنلا نيا. ناجيتلاو ليلاك الا نيا ٠ناجلوصلاو شرعلا نيا ٠ ةدايسلاو

 ْ يف ةرملا لهجا اذ .رثالاو نيعلاتحمناو ربغو ىغمو ربع دق كلذ لك لبف ربقلاو زوفلا"
 مسسسسللا م م سمسم -_ مشيش مس سس تسييس يننسلل سس لسع تمس
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 ْ 2ك[ لو ووطتم لك اخأو 00 دج 1 نوكأ ناسنالا ةعم ميساو ل
 ا تدسولاو تب دنراو تصنقو: تعتتو تعفرو لقاعلا نيكل تا

 , كلسفت 0 تلاس ٠ ةلوط تلطو الوص تلصو ٠ تبداتو تبذبتو تبرشو ْ

 "كلن ارح اظاف ٠ كلايما تارفز .ىلع كسافنا لئاوس تدمحو كلاعأ تارفش ىلع
 ب بوطخلا بعالم. اًحرم تودغ يتح ٠ رجنلا ب ئاوشكحراوج ترماخو رجلا ف افج
 ةدييلنلا ضارعالل ًطببمو ةدفاولا ضارمالل .اطقسمو ٠-بوركلا بئابدل ًاخرشمو

 ظ تاعشلا' منو ماضنالاو "ندمت سئب تلقو ٠ كسفن ثضبقناو كسار تضرناف

0 

 ه-حت_ادتنتت

  طارسلا نرع غيزتو ميقسلا كهخ يف غورت لقاعلا نوكلا اهيا م ىلاف ٠ ماصفتالاو
 ا اميرو هحنو هبيعتس كالوس بيطتست انيب . 0 تل هارطات ناديت دل

 كيضرت ةلاح ةياو كيدس و كيدي اذام هللا 0 لق هج و 526 كثرح |

 ا كاب كاملا تنالقل تن اول نا امج لقا قالما يف نكت نافع كيدوت لَو
 0 نه تعلطتساو ٠ لاملا عناوي نم تاذللا رم تفطقو ٠ ىنملا بلاخم لاخلا
 نم جاف دغر لك دعسلا نوصغ 000 لامالا راونا رانيدلا |

 ”عجو او دست الو ”بصن الو ”يصو ال ثيح ءارسلا لظ يف مناو ءاّريفلا ةحن ْ
 اذا ىتح روبحو ”حرمو ”حرفو رورسو براو برطلب دنت 2 هلق د الو

 عاتملا لغاوش كعراصتو عاطالا لماوع كعزانت تذخا كانم تبصاو كانغ ثنلب ام
 كرصاختو لابلا لابلب ك..زاليف ٠ ماقسالا نماوكك يلع ةبسهتو ماقملا ماصخا كعءاختو

 باهش رورغلا ليلظ ف سخو كتقاط ىوضر راضنلا لقث ضرالو ٠ لابولا راطخا |

 يمه مومه رثكأ ام تلق : كرفق ثرحمال آو كرقن ثعو مايا ركذت ملو ٠ كققاذح
 "1 فلي مدخ فيل اويئاقرا دنعو يئاقتم ريسأ ترص دقف يم“ مومح دشاو

 ٠ نيدفركسملا دفرب تمزتلاو . ةداسلا دودح تثء تعتوو ةداعلا دويقب تطبترإ دقو

 عدروماهلا ناسا عطقو نيدساحلا ةارادمو نيدساكلا حيورتو * ن ن.دهنتسملا دحنو

 10 لك اريك 1 ديس تنك راها بلاسلا فوخو بلاغلا رذحو ' مالا نيم
 مدق نم رشلل عدا ملو مدعلا ةيواه داسفلا تطبهاو الإ نأش تيلصا تنكل اًريما
 تيراو: رمقلاو 6-5 لع يزوك ثيتاو وفعلا نك ام لع ىنانم تمفرا تكلا

 ركفلا | حاترمو ريغصلاو ريبكلا دئاكم نم لابلا ولخ نوكاف . رثالا رخ نيع لك

 ثللاوماب موقلا ىلع توطس نا لقاعلا نوكلا اهيا تنبل اف ٠ ريمضلا ةكوش زخو نه
 000 ل 0 لاصضلااللاال7ا



 نك نع

 لقاعلا ثوكلا ٍ

 4 شارع سنسنوفل 0 ا

 دقف ٠ اهس (ثيع ضرالا ىلعو ًامعن دوجولا يف دهتل لقاعلا نوكلا ابا تنكام ظ

 دي رط نكف ءانعلا ثراوك كاياجسب تدجوتساو٠ ءانضلا ثداوحكاي از تثدحتسا ١
 تامات 10008 تلبقتسا ىلا ٠ كلامفا طايزب 2010 كلاععا طاوس |

 اف منغلا نبا وهو مثلا كأوسي ام ىلعو مغلا با وهو منغلا كرسي م ىتح٠ تربذتو ظ

 تلقع ٠ كموج برغ ةراشا الا كرارفسا امو ٠ كموجوب رت ةرابع الا كرارتفا '

 لاوج كتراشتسا دقو٠ كلقع ميعن كليح ناكف تلهجو٠ كلهج محب كلقع ناكف ْ

 فكرا تلبتو لاح لكم لط تعلطتسا ذمو ٠ عنتملاو محملا لع تورت عمطلا |

 يمعاب دلخلا اف ٠ دوجولا اذه عارصب اًءورصم دوجنلا دومملاكت عجر لاحم ماودلا |
 هلاعفانيشثو هنبا تناو رهدلا دءاكم مذت ٠ سفن كنم ىمراب شارفلا امو اسح كنم ْ

 ضرالا ىلع تفلخ. ٠ كلقع الا <نئغيشت الو كلف الا <نمذت الق هنغؤ كسار 0 |
 تعونو تسنيبتو ةقيلاظا ىلع تعفرف ٠ عيضوو عفر لك كا دا ميلا ناطلس |

 ترخاو تمدتو ترخو تمدخغساو ترو :ترقعو ترجو تدسفاف تسنحو 5 |

 توحلا تداعصاو باغلان م شحولا تصنةئاو٠ تززهو تدصدهو تززحو تي رثماو |

 تاشناوا داهم تناكف لايجلا ته ىتح ٠ باطلا نم رسنلا تقهرو ٠ بابل نا ظ

 ضخ وعاإز لك كقار اف تعوتو تددسوك عنا تيضناو ٠ !ًداوطا تناكف دايما 1

 تيل اق [يقيعو نيلتم' تر وكاوايوس شوسللاو شيعا يأ تلقو كلاب يف ربكلا ظ
 فصاوقلا يثدعرت ثيح ٠ رئاغملا ىلا وشعال تقلخ امو رئاغصلا راكوالا نكسال

 ةحمارلا حايرلا ينعفصتو ةحاجما عباوزلا ينعرصتو ٠ ةضفنملا بعتلا ينقرفتو ةضقنملا |

 لكن مآل براضملا تيبمب يلف اهرارش هابصملا ينيدكتو اهران هاضءرلا ينيلصتو '

 كمايخ تيضن دقف اذكهو ريبك يوق صو اريما يتريشع يف نوكأف ٠ براشم
 كيتاهب ءاونالا تدواو بابسالاو دانوالا كلت عزاعزلا تعطق الو ٠ كماقم تعفرو |

 امش راوسا تاذ ةنيدم نينبالف ٠ يادلا ماقملاوياولا تيبلا اذه ام تلق ١ بابقلا

 . ةنصحلا لقاعملا عنمتاو ةندحملا قدارسلا عتمتاف ٠ امسلا هقاور حني اجرب ؟نمفرالو ظ

 ةمس اردا ىتح اًينه برشاو برم لكأو ٠ زجلاو شيرلادسوتاو زاخاو فوصلايدترأو ١(
 سمسم ل لل مرو



 ىضرناشالا لدع اذاف ٠ ناقرتفي ال لدعلاو قحلا نال لدعلا لاز قحلا لاز ىتمو .

 ةترهيس داسفب. رئا ىدمتو ظ اذا اما ٠ يعجرلا نسحو حالفلا هباثاو هنع قرط

 نياقأ سو 0 هريغمت نمو | دودزم هللا نمو ! دوحج قلل ناكو هتري سمو |
 عفرتيو يمنسلو يفتخي نا فكتتسي 0 قحلا نبا وبف قدصلا اما ضوفرع
 ها نا عماوقلاو تابمازلل 054 الو عوج | ماسيو علها فنايو يباح و يرامي نأ

 ص جلا هيرذت يذلا ءابملاك هماما دجوت قاننلاو ناكل تاوق لكو هعمقت وا أ

 قدصلا عاز ىتمو ٠ ةماللا تلصخح ؛قدصلا او اك ٠ ضرالا هخو |

 نارفانتي الو نامالت ةمالسلاو قدصلا نال ٠ ةمالسلا تغاز

 ١ هناينب لك ناك قدصلاو قملا يتدعاق هلمعو هملع ءانب يفناسنالا عضي مل اذاف
 هتيصفلتي ال هسفن ىلع ًاًيناج نوكي اذكهو رضيضحلا ىلا هب ىوبت رقمدص لقاو انهو '
 | نوكي هنال هللا ىلع ايناجو ٠ مهب يرغب و مهشني هنال سانلا ىلع ايناجو ٠ هماقمو
 مهسفنا الا نوعدخي الو مهعداخ وهو ل نوعداخي نيذلا كئلوا نم

 انكمتا 0 تيصلا ويم ريعملا :ةينارو دل ةنايص لصحت اذا قاهعلاف
 أ نيذلا . نم كلذ ىلع ليلو انلر كاذ نرظضيو اذه لباقي و كلت قلقت بذكلا
 ١ 4 مهيذك سانلل رهظي: ثيحي مهضارغاو مهنامزل ةاعارم بذكلاو قافنلا نويككري ١ ظ
 ورهاظت امهم مههوجو نه 5 لكبو مهما دا نم ةوطخ لكبو مهمالك نمفرح ظ
 | 0 سانلا ةفرعم هذه ةلاخلاو نوكتف ٠ ءاليلغاو بجملا ليذ اورجو قدصلاب |
 #ب تلق دقو متاياج متارجل صاصق مظءاو باقع دشا |

 رقطنلا يف ليلدلا ناك ةكقدص + فو ”للدلاو ترحل ات 7 ظ

 ةدصلا يف ةاينلا. ترافق عدنا 9 توح اططا نانشا 1 ظ

 ةعاناقما فكر را لاقو
 ديعولا رانب قدصلا كقرحا هنا ولو قدصلاب كيلع

 ديبعلا يضري وىلوملا طخ نم ىرولا ىغغاف هللا ىضرر غباو
 بادالاو فراعملا حراسمو ملعلا حمسارم يف اواخداو نطولا ءانبا عيبج اي م« داقر نم اهدا

 ةلفقلاو لهجلا لامما متع اوملخاو هتدبج ءانباو ديدجلا رصعلا اذه دالوا اونوكتت
 نومم'اىتنلا اذه سرع يف نيراتتخمو ءاصخا اودجوتل ةهابنلاو ىدحلا لابرس اوسبلاو |

 حاجنلاو حالفلا سورع ىلع فذي يذلا رشع عساتلا نرقلا يك
 تت بت

 سم سا

 م ا ا سم م ع سمسم
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 | هسفنلف اهلاص :

 | مهتليه حاصو نيريثكلا ريخ هتاعارع متي وهف سأنلا ةيقبل اًرظن ناسالا لمع امإ

 | بجي اًذاف ٠ كعم اولعفي نا ديرت ام سانلا عم لعفا ماعلا ادبملا اذه ىلع يرجي كلذو
 | يذلا فورحملا اذهو يناثلا مسقلا اذه موقي كلذ ىلع ذا سانلا نيب فورعملا عنص

 سابلاو مولظملا ديب ذخالاو جاتحتا ىلا ناسحالا وه امنا ايعيبط هسفنل ناسنالا هبغري |
 ظ ضييلاو الا ربحو ضيرملاو ديما ةارادمو دوكنملا لدروعو دوكملا ةاساّومو

 , ثوغو ديدشلا داشراو لفاغلا فيقثثو لهاجلا ملعتو فولخماو فوهملا ىلع ةقفشلاو ١

 ظ يتلتو رشبلا بوأق نيب فلاوت نا امناش نم يلا نومصلاو فيئاصتلا رابشاو ديرطلا ْ

 اما ٠ رشلا دنع ريملاو ضغبلا دنع يحلاو لاتتقلا نع حنصلاو قاقشلا دنع قافولا ْ

 ظ ال ناميالا اذهو ىلاعت هتزعب ناميالا ىلع فقوقي امنا قلامخا ىلا اًرظن ناسنالا لمع

 | نوكت نايالا نودب هنا ىلع لجو ّنع هنم ةبولطملا لامعالاب ورقم نكي مل ام حصي |
 | راهظتسا لمتلاو لملا نأش نمو اًئام نكي لاعا نودب نامالا نا اك ةةئام لامعالا |

 دواد كالملاو ىبنلا لاق ةمالسلاو لدعلا داجيال امل راصتتالاو رثلا نيب قدصلاو قحلا

 "13 ةليلاو ىدصلاو يكل لدار ىلا
 ةمالسلاو لدعلا عاقبال قدصلاو قحلاب نيطبترم انوكي مل ام لمعلاو معلا حلصي الف

 ناب قيلخقحلاف !ًرئاضو اًرئاج امهبرناكو نيدساف اداعقافنلاو روزلا اههرماخ اذاف ْ

 ةيلوالا ةماعدلا هذهنودب هنا ىلع ءيش لكن ادنب اهيلع موقي ينلا ىلوالا ةماعدلا نر

 الو يفنتخي الا قحلا ةداع نمو هظوبح نم دب الو ٠ ”القلقمو اين ناينب لكن وكي ١

 ' روزلا مويغ عي نكمي الف ٠ عجب الو علهم الو ههجو يولي الو يرامي الو يحتسي

 | ابعشقيو اهقزعو هرون ابالغ ناودب ال ذا تك رو هأيحم عقربت نا ناتهبلاو |

 ١ تانهادملاو قيلقتلا عيب نكمي الو: نودهتسملا هستقيف ايحاص ايحاض هنيبج ودبيل
 ترا وملاعلا ةورث عي عيطتست الو ٠ هب بعالتل وا هبجو رمح نا تانسالملاو |

 عي قيطت الو٠ هرثمقلو هدرث نا تاجتزملا عيبج ردقت الو ٠ باوصلا نع هلوجت
 دويقلاو طايسلاو سوبحلا لسالسو رانلا دقاومو حامرلا نعاطمو فويسلا براضم |

 تاركسم عيب ىلع ليج و :هديقل وا هدلت وا هلعت وا هقرحت وا هيزعت وا هحب ذتنا |
 وه قح قاف اذكهو ٠ ةرهاسلا هنافجا ضمثت نا تاوهبشلا تاردخموا ضارخآلا

 ناتي لدسلاو ىلا نال ..لدملا دبر ىلا اه دسوق كالا

 لسان سمسم ميمي يسجل

 اهلا

 مهممس سسسسسل

 تتسم سل



2 
3 

 الف ٠ هنع سانلا داعباو ههرك ىلع يمدهجلا دسحلا هلمجيف هب هصاصتخاب رضي عاذا
 هدب نسانلا ديبقل "ىرم لهخلا مهتكمي َّىك ملعلا نوضغبب ءالوه لثم نا ا

 ناريثلاك نوكت رشبلا نا نوبغري مهنال مهتاوهش رين تحب قانعالا ضفخو مهضارغا
 برضلا ىلع ءايرلاو مّوللا اذه ضعبلا لم امبرو مهعاطاو مراطوا لوقح ةثارحل

 لفك ملثم نوكيف ٠ لصالاو ةيبرتلا قوقح ةاعارم نودب مهتاهماو مهئابا يف نعطلاو

 رالج ملعلا ةبلطاي راذخل هبضشلو اهعرض معن هما نبل عضري وهو يذلا وفعلا
 6 رادب ناطوالا ينباي رادبو

 معلا نا اولمعاو مهرين انع قانو مهتاطابر عطقنلو راذهم لك نع معا دسنلو

 ميدعلا رجشلاك اميقع نوكي هنال ٠ لملاب اتورقم نكي اذا ايش بلاطلا ديفي ال هدحو

 نوف اذكعو دينمريغ لمح الب علا نك دنع ريش سم رشا ناكل
 وهلمعلا نا بير الو ٠ سانلل ديفم زيغو ًامقع ةلدعملا ةيضقلا هذه ىلع هبحاص

 اما ١ دارملا متيو ةدئافلالصحت هب ذا هلامجو نصفلا ةنيز وه ثلا نإ لعلا ةيوز
 لمع ينانلاو هتاذ ىلا اًرظن ناسنالا لمح لوالا ماسقا ةثالث ىلا مسقي وبف لمعلا
 قلاطاىلا رافت ناكنالا لم كلاتلاو سانلا ةيقب ىلا ارظن نانا

 حلاص ىلا لوي امو يناذلا هريخ ةاعاربم متي انا هتاذ ىلا |! لشن ناسضنالا لمتت" 0

 "0 الا اذهف هلع ير ”ريومات ةاعامملا هذه نوكي نا دب الونيريتكلان يب هدر

 يف دجلا ىلا هوعدت ةبحلا هذهو هتاذ ةب# ىلا هوعدي باوصلاف ٠ ةنطفلاو باوصلا وه

 هفرتلاو ةحارلا لاونل تابوعصلاو باعتالا ءارو يعسلا ىلاو هتايح ظفحل هتشدع» ليبس

 نع هيوات اهنا اهف تيصلاو رابتعالا ىلع لوصحلل مئاظملاو مئازعلا ليبس يف داهجملا ىلاو
 ءاردزا نم !ًرارف روتفلاو لوما نع هديحتو - لاسلا لذو زّوعلا نم ردح لسكلا
 كايهنالا نع هاهنتو اليلذو طقسو المه ه دعل ًاعفد ةنابجلاو فعضلا نعو هب ةعامخلا
 نيب هكولس حالصاب هرمات ةنطفلاو هيلع تافالاو تاهاعلا موجم نم ةيشخ طارفالاو
 شغلاو داسفلا نع هاهنتو بيرقلا هبحبو ةماقتسالاو قحلا قرط يف ريسملاب و نيرخالا
 (لذلاو ىبنلاو ردنلاو لاغالاو ةاجادملاو ةايارملاو قافنلاو نذكلاو لعطلو كلا
 نم 0 نك كلذو ططشلاو ربجتلاو ةسرطغلاو فلصلاو ناوفنعلاو ناودعلاو

 || هنفنناسنالا ةبحم ةهيتث نوكي كلذ لكو ًاضوفرمو مهنم اضوغبم ال ٠ الوبقمو سانلا
 © لمع نم نال هتاذ اضغاب نوكي اذكه لمع“ ال نمو ٠ ةنطفلاو باوصلا سومان ىلع
 كس لال 2 7____ ب بببسحسسمج

 300 ااا ا سلا

 0 م ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس للا ا
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 مسا ةممصس ء امص مسا | د هبي دنس كح ع ب

 0 ا ناسالاو رمل نا معلا ةدايز رادقع ازكهو و ململا هللا ام ا ْ

 ؤ قرفلا كلذ صخر هاصق |
 ناك اميرو راض شحوو يميثب ناويح وبف معلاو باستكالا نودب ناننالا اما

 ع حلاوس انيلع هضقي امم ليلد كلذ ىلع انلو ةب راضلا شوحولاو ماهبلا لكيم ةلاح ملفا
 ْ أ نيشحوتملا رددلالاوحا نع ةديدجلا اددلوهو اكريمايت راق وفشت ودمتم راسنا ظ

 14 مول نوفياضتيو ةارع باوغ نونكسي شوحولاو مهف تاهجلا كالت نولهاي نيذلا |

 و الو انريظن ثرشب مهنا عم شوحولل الك حلو شوحولا مئثر هبشت تاغلب نولكتي و مهظعب |
 | ةديع 00 ملاع نع مهعاطقنا نكلو انتيبطو مهتسيرط نيب امزايشل

 ' ةدقاف ف اك مهنم ةباستكالا ةي زملا نا ذا مهيف ةيناسنالا قيلخم مدعل بس ناك

 | لقت لقبا ناتشك الا نأ 53: ٠ ةرطقلا :قحلا لع نودجوي كانو بذبم لك

 أ ىلا ةلفنلا ةلاح نم لقي 0 اذكه ةيسنالا ةلاخلا ىلا ةيشحولا ةلاخلا نم ناسنالا
 | للاب دوعي رشبلا تمم الك نا ىلع لقعلا ةيرح ىلا لهجلا دويق نمو ةهابنلا ةلاح
 الف [يزاسو ٠'نوشافتلا هعدخب الق انيبيو ٠ نصخم ردع هلع طلو الفا
 | الف ايوقو نيدشحتلا دعوتو نيعارطلا ديدهت ىثخي الذ عاشو ٠ مير لس ل
 اطخغا نم باوصلاو لطبلا نم قحلا زيمف اهيقفو ٠ مهعزاعزو ادعالا تامدصب يللا |
 ؤ رششلا ههابشا نم لك ةبترم نيا ملعيو هقح قح يذ لك يطعيو لظلا نم لدعلاو |

 ْ داسف خو هع رت نسل 3 نا هناش نم لعلا ناواذه اهرادمو

 ١ يلو ل ناسا هلو هراكفا ظعيو هر 0 نيزيو لمجيو هنرطق

 قئارطلا زيمي و قئاقحلا 3 هتريصب و هرصب حتفيو ًاشحو ال ارشبو ظ
 ةياعرلنيذلا هئادعاب ثارتكأ نود هب دهجلاو دجلاو ملعلا ءار و يعسلا "لكى لف ْ
 ىري نم ءادعالا ءالوه نمنال ميلعتلا تقىلعسانلا رود م يف نوسوسوب مهضارغا ظ

 اهعرز بغري يفلا هتافارخم رضي هنا ىري نم مهنمو هدوستو هطلستب رضي ملعلا نأ
 ءلا ثنا ىري نم مهنمو هعماطم عيشي و هتاوهش يوري ام دصحي ةينانالا لقح يف
 مهنمو ةيهافرلاو ةورثلا يرأ لهجلا قوس يف اهب رجاتي يتلا هيلاضاو هييذاكأب رضي |
 يدأ ههجو نع عانقلا اذه طيما اذا ثيحب هتاحادمو هتايارع رضب معلا نا ىري نه ١

 بولقلا ةجادس صنقل اكارش اهبصني ناك يلا هقافن بئاوش رثثنيح رهظت رشبلا |

 ا 01 3 ند مننو 10 لجخاب ًاعوفصم نوبغملا ةقفصب دوعبف رئاضلا ةم المو |

 مام مصل تل يمص حا



 ه؟

 ادد ميسا كمل  ةتةةكتتةتتتلا

 ةدرم نم موق دجوي نالا لزي ل كلذ عف اهشحوتو ةيضاملا لايجالا ةنوشخ 0
 رون لك بجحو رثبلا نغ بادالا لّيس دس يف نوعسي حالصلا يضغابو حالفلا |
 ىثح ةيشدولا يا ةشخلا عابطلا يذ قيتعلا مهناسنا اوعلخي روثكأف ممراصبا نع

 ١ ل نآناو 1 | موقلا ءالوبف ىطسولا نورقلا ةعامح نم 0 ملا ةماعلا نا

 نوب ناجي اوذخا مهلهج تهب كا و م اوهش ىلع طغضلا ىلا لواي بادالا حالفو

 ضب مهثم غلب دقو مرئاصب جيت ُُ فن و ءالهجلا ملعتب رعاس لك لع 0 ءالعلاو معلا

 رتقللا بوثو هيلع اوبثول منكما و ةعرتو نيفار عيضلا رت اا

 للك اويضغيلو لحتلا» ىلع نضانخعا قدح معلا ىلع اوقف لاوهالا جلو لاجلا 0

 مهمه بيصي ىته ىرن ىتح درأب ديدح يف اوبرمضيلو ميلا ىلع ليلا بضغ ءالعلا

 0 راك رامللا تيحلاو نامعالا فلك 0 الل لعلاف تاهيهو ٠ ةرغفلا ظ
 اك ين كار كاما الف ةيعيبطلا هترطف ثيح نم ناسنال ىلا انرظ : اذا انك

 يناويللا سنجلا نم عون كر كرحتبو شيعيو ومديو يذتغي هنا ىلع ناويحلا |

| 

 ١ اذار هلع ديزع ال تالحا ناوطإ رئام نع فاني ءار ةسالا 0000|

 أ يف دجوي ام لجو ٠ رمعلا يف هجردت عم جردتملا د تابمكألا:ةقيرط لطرف دجا
 دجوت ةيزملا هذهو لقعلا اذهل لوبقلا ةيزم وه اما هترطف سفن يف يا عيط ناسشالا

 باستكالاب الا ناسنالا يف لصحي ال لقعلا نا لصحت امم جتنيف ةقطانلا هسفن يف
 ,و ههابشا نم هنقلتيو هساوحب ناسنالا هكردي امم متي هناف باستكالا اذه اما
 اذهو باستكألا ةعس رادقمب لقعلا ةعس نوكت اًذاف هلايعاو هفاللسا نانا نع ل

 ' عشق دق رضاحخلا ليجلا اذه يف ندلاو بيذهتلا حاير تناك نُملو هناو اهتقامحو |

 1 ممرظن عقو اذا تبيح مع ب فب"ااط وا مل اع ىلا رظنلا ميتكم داع داع ام ىتح رواش لعا معلا

 ا

 أ
, 

| 
| 

 | ةواشغو توملا ةرفص مههوجو تعقربو بارطضالا ةنجر مهتذخا ناس ع

 ْ مراشتحا ودعو مهضار ”اسلإبلا نال اللا كاذ امو مهتوابغو مهلهج بسح هراقاعو ا

 ظ ةلالضلا لج ةياده لك لخيو لهجللا س افب 5 ةهسردم لك مده نوموريب مهنأ 0 اللف

 . داعس نيبو مهنه نال 2 ال مهتدارا 0 ”فرحو نالوزت ضرالاو <

 ' هقيزم ثيح نم ناشنالا ىلا انرظن اذا م٠ ةيعيبطلا هلاعاو هفئاظو ىلا رلغالاب اذكهو

لن نع تشان هدجن انئاف مظملا فال ادخالا اذه بيس ىلع
 وه نيزلا ةيعلا ةرقلا ك

 أ لب هترطف سفن يف اًثواذم ناسنالا يف دجوي الف لقعلا اذه اما قطنلا لقعلا ينعا اهب

 جم القا سل ل ب ل 1 انو «الن ع نا يللا قيلاذا# ل كحق اع عي سؤ وي داني توفت معانا تاك تطكاف اند اذن” # حن:
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 دئارجلاو ٌسرادملا

 0 عساقلا َنَرْعَأ

 4 يلحلا نسأ هللات ىسسفشنرفل »

 قطنغلا ٠ رادتقالاو دجلا لابرسسباللا٠ راونالا ملاعن :لبقملا ىتفلا اذه ن٠

 لويذب لفارلا ٠ لاماو ءاببلاب يلالتملا ىتفلا اذه رم ٠ راصتنالاو ةوطسلا قاطنب

 اب نيزتملا ىفلا اذه نم ٠لابقالاو ةماركلاو ةداعسلا يف لاتخلا ٠ لاكلاو رافولا
 نم ٠ بدالاو رطولا يلب ىلختلاو ٠ بهذلاو بيذبتلاو ندقلاب لمجتلا ٠بدالاو

 لصاولا ٠ عافترالاو وم كا تاجرد يصقا ىلا داهتجالا ةاقر» يف غلابلا يتفلا اذه

 هترغ ىلع علطا يذلا رشع عساتلا نرقلا وه اذه٠ عافتنالاو حالفلا مق مشا ىلا

 ةوق لكب قطو ارغلا راضعالا ةءارك لك سبلو ٠ ةرباثلا نورقلا سوت لا
 ى.:ساحم راوناب ال الت يذلا رشع عساتلا نرقلا وه اذه ٠ ةربادلا نامزالا

 ةردقملا لكي ف لامخاو ١اهراوطالاكو ةعيبطلا ةبابم لفرو ٠ اهرارسا لامحو ةقيلخلا
 قلم ىذلا ردع عساتلا نرةلاوه اذه ٠ ردقلاو ةورثلاو ىنغلاب ىتانتو ٠ رفظلاو

 سيماونلا ميظنتب لمجتو ٠ تابجاولا كارداو ٠ تانئاكلا ةفرعمو تادوجوملا لعب |
 نرقلا وه اذه ٠ عطاقلا لقعلا ناوص عفرو ٠ عقاوملاو ةئيملا لع مضو ٠ عئارشلاو ظ

 سلجو ٠ راختلاو يللاعملا تاجرد عفراو لاوكلا بتارع ىلعا غلب يذلا رشع عساقلا

 نوصملا دجما جات هسبلاو ٠ نورقلا ناطلس نرقلا اذهلعج اذاف ٠ راهدالا سوُرر ىلع ظ .

 غلب دل فكر“ ميظعلا زونلا كالذ 01 ميسولا هجولا اذه يف هعلطا يذلا امو '

 ٠ كلاسملا هل دبم كينللا معلا وه ٠ خانلا ماقملا كايذ اوبتو ٠ خزابلا لحما اذه | ظ

 هحالف كيس دابتجالاو معلا باسقكا ىلا نطولا ينب اي انب اوملهف كاذ ىلا هلدواو إ

 اما نيذلا هماصخاو هئادعا ىلا تذتلن الو هناك ديطوتو هسرادم دييذتو هحانو |[!

 تناك نئلو هنال هينابم لكو للعلا ريمدت يف نوعسي مل ضارغا ضعبل وا مهلهل
8 0 34 

١ 

١ 

ِ 

 3+ ا

 1 - سل اسم حا مس سس سس سما: مسصسلا 2- مسسسسلل ا لسيمسللا

 تايييف مس دة ساند ةةيض بي يجي جل فضيه 2 9

 ررد هنيبج تلد ىلع تءاضو .داّوفلا ىح لكب محتل ضغ حصا دت يذلا رشع

 6 2-1 ا
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 ريق كردي الف الاو ةغالبلاو نسللا يف ىابتن ةةغل ايس الو هتفل هنك ىلع هفوقو هرد

 بزال »نم ميكا هيلع ءانبف .ًريبك اًيذوحا ناكولو تاصوعملا هلقعل نيكتست الو هتيفب

 عغستي كلذ ندلف ًاليوط اًددلت ةسردملا يف مشت ولو هتفل يلرعلا ِلعتي نا رمالا

 ةفرش ىلا يثري ول دوي نك نوكيف الاو سابتقالا لاجم هل حسفنب و مهفلا قاطن هيلع
 ةداسلا اهبا تسلو ٠ هانمتم ىلا. هيلع جردتي لس دمتم ريغ ةدحاو ةعفد ةقهاش

 يخف هيلاثما ةداهش نع ةينغ اهناف اهبانطا يف فلزا وا مالك ابحادتما يف قوزا |

 ٠ امساربن دقوي ناب رهظتسيف ردبلا نساعم سانلا يري نم لثم اهظيرقث يتلواح يف
 اهيمردل بلقلا فيم نافيعلا لءجي اهب كيف بطخال اهرارسا كاردايف لحن اذ تسلو
 يوذ ىلع لفطتا كلذلو ٠ عظفا الو ذححتا ن.ملاك ينارا ينا لاق يبارعاب لغتا لب ظ

 ا” نال ال اهمرد قئارط ضعب نع كدت ةريغص' ةفرط زارباب قدحلاو ةنامكأ

 انك وغألاو فلقتلا نم اوضرع دقو ًًنايحا سرادملا نونياب ةذمالتلا نم تاباصع

 هركف رصقي ال نا" سرادلا لعف ءاشنالاةيلح يف اوبكت مهمالقا بهالشو ةزيفك

 عرذتي عئارذ نم هل دب ال لب ةسردملا يف هنبلت تقو طقف ومنلاو فرصلا ةفرعم يف |

 ىلا اهيوذ نم نوريثك ربغ ام يف فلزت دق يفبلا ةباعكلا ةكلم ىلع لوصحلا ىلا اهب |

 قيقرو لصنتلا ندحب يربتلا لئابح نم مثريغ صلقو مهنابب رحب دجملا ىرذ ظ

 ةنهارلا دعاوقلا نايبلاو وهلاو فرصلا نم مهفتي نا بلاطلا ىنكيف ٠ باتعتسالا |

 ةيرثث بتكل جا ىلا دمعي نا همزايف هيلعو ةيفوكو يرصب تاعزانجب ءلاع ريغ اهلك
 حئارقلا برغ لولو ةيعاالا يف نهذلا قتفي ام كلذ ناف اممالاقم عصفا را ظ

 ظفحي ناو ٠ ةعاريلا ناسل ىلع ةجاحلا تقو بصني نا ىلا ركفلا ةنازرخ ف ثيرثيو

 اهيناعم رارزا لحيف اًحداكو اهظافلا صي وع نع اًقدكعسم برعلا راعشا نم اًريغك |

 لاغمالا عازتناو داهشتسالا ةعح رم كلذ يف امل املا اهنم ريخت ام ىلع اًمكاعو '

 كلذ ىلع فوكملا لاطانف ةريصبلا ة ارم لقصو دراوشلاو رداونلا نم عالطضالاو
 فادصاو همالقا ءاكب نم ةمسنتم سورطلا روغت يسقف ةغالبلا هل ونعتنا ثبلي الف .

 ريصي نا ليج الف ًرينك كلذ ىلع بظاو ناو ٠ همالكر هاوج “نم ةقئار ناذالا

 اهب جلبت ةهي ةقارب ةرد بابلالا يلوا اي ميلاف ك0 و عاللا نسلو ةرع رضنلا 20 ظ

 تبهذو مهمم* مهتعفرو مهسوفن مهتبداموق اهب رختثاو يملاولا رصعلا يف حاهنلا عيص ظ

 عسأتلا نرقلا ميلع مبرثّوي الو متواضفي الف هلك كلذ عمو نيقفاملا يف ملاعا ىركذ |

 ببس مشل مةمشسنس هده هد

 نا ميمصمل علاج

 أ



 | ةبغر دشا ناك يذلا نومأمل هنا دمع يف 0 [باصلا ديشرلا نوره ةفيلمخلا دهع يف

 | نا ءاجر مءاطع لزجي و مهاوشمم كيف ءاللاديل جردعسي ناكد قلف كلذ يف هييا نم
 ديلقاو وطس را 00 يف ىعسف مهمالقا ةعفأ نم مولعلا نيس "لبنت

 | نيخرؤملا دحا لاقو ةيككتلا ره للا يدم يىنب و طارفوبيهو ش

 تن كرات كيلو اثبنو 3 روصنملا كلملا دهع يف نوغلبب اون اك برعلا ءالغ نأ

 فيس ءايحالا برعلا ىلخُت نا دعبو ”باتك كلا ةلايس يوجي ًائابسا ١
 ١ ةنيابتم ءاحنا يف اوماقاو ةعساشلا راصمالا يف مهتاحوتف ا رشع يناثلا نوقلا

 أير تناك ةبعكم سلبارط يف تلقرحاو ٠ انمايا يف اهلغم دوجنو زعي ةبتكم نعي
 يعدنسا دقو٠ اهيف سفانتي اتك نوخسني ةيام خاسلا نم اهيف ن اكو ناتك كلا هناك

 زم ةياعبرا ىلا هراقتفال هيلا عوزنلا نع مدقلا طبشف اييرع 14 ءانلخلا خا

 يا انضرا اوئؤت يرملا نا اينابسا لحل لاماماط دقلو ٠ ةقيكم لشن ٠
 بتاكملا ةرثك نا يرمجلو ( [لعشالذب اونع ) ًراضف كلذ نم انوضاءمهنكل ةمينغ |
 ١ ١٠ كهدزاو ةراضنب امناصغا عرع را 1 ع رصعلا كالذ يف تناك ذو رعلا 1

 الل وكل ديلا ةوهص نودقتعيو اهتزع نوفرعي اوناك نييذلا اهئانباب زئعت تناك دقو

 !| دجلا 3 لكلا ءذج ىلع نوضعي لاجرلا لك لاجرلا م كم الواف لالظلا ةفراو |
 ١ ١ انعتل هلا شبع نعس مهب ناش ال مالع يرعش تيلف ٠ رصانخلا ملاعا ىلع دقعتو

ْ 
 أع 1 ريغ اهنع نونكني ةقعاا اهئانبا نم ًاضعب ل دقف ةريطحلا |

 | مهارت لا ابيلع ىشب هللا مياو اهناف ٠ نوجردي مو 2 كاردالا نبأ نم مهعضرت تناك

  اهسرد اودجتا 1 مهناب نوزتعيو امنع ةحودنم مش وزي لب ابلضف ةيد نوفكوتسإ 0

 اني ار الاط اننا لوقي ناب رهجي دقتنم برو. اريبسي قرط اهظافلا نم اورهطتا
 راهن ضايب يف عاريلال يل داوس نوغرفي اورقتساو يرد لطاركا يل

 0 طيحي نانع اهب اوهلت مهارن لب اًرفاو ابيصن ايندلا ماطحن . ارككي لف اذه عموقرابملا
 00 اريك نيش ءارثلا نم او زرخي نا ىلع مدعست يتلا مجاعالا تانأ ضمني عي

 ؛ يف لماتن زا كبح التقت نا ةبرا انك نسل اهظفح لبق ءاضمالا ىلا
 ظ مل .تييلئاق ةميقولا نيبنجم انبجا ”الاجم داقنلا ابل حاتا اذاف نحن اما ٠ اهضيرق دبا وا
 ١ ةيبرعلاب ادههاب قلتعي و لعلك نعا مجخي ناب ةبلطلا دحا موي يرغن نا انلاب يف رطخي

 ظ ضاضنتسا ىلاهيدني فرامل ةل يف [ضاوخ نوكي نا هاش نم نا لوشن ايكيا
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 مهابلب قاعي روتفلا اركرت مينالا00 ١
 أ هذه رحب يف ضاخ نم نا بير الف٠ ةبيصلا ةلزملا هذه ضيف مهتافف رغصلا تقو
 العب ضرألا رارثأ رثاو ايا ان رع اى دئارنلا نم هل يف ام ىلع رثعو دثللا ظ

 ”0 قل لل ط هناف نايبلا قئاقد نعشمجيلا يف نامزلا نم اًرطش فرمد نم اهس الو

 ةلع هيردي الو ديجي لكلا جرادم نعرصاق هنم يراعلا بتاكلا ناف ةدئافلا ٍِ
 نايتالا ىلع ردقي مل هدانا بيكرت وا هنسحتسا ىنعم ةلع نع لئس ولف ةداجالا

 ا 0 ظ مهضعب لاق اك ةديب و ليلدب
 ظ 0؟ملكللا# هلا كيف امو بي رعشلا يف محيا م
 متل انهن ينكف يعرم ديف ربصلاب لعاإلا نابيدلا دقن نإ
 ءادجالاو ةحاورالا توب ب راعشالاوف قرت تسل كاني اردق

 كي ال هبف ءءابسلا نانع هخوفايب كح ولو ءاهب نايبلا صوقنل سل ليق كلذأو

 ظ مالكلا ريخ نآل لئثاقلا مهف نايبؤس نم عماسلا يني الو مراسلا مهنوس نم لئاقلا

 | اهيا انل سيلف ٠ تعولا رافع نم كا لوقلا راثع نا ليقو مالك ا هدعب رقتنفي ملام |
 | ةعقرو ةدوملا نسحب هل دهشت ةمح اياضق وا رداون داريانم انكم ةعس ت قولا نم ةداسلا

 ١ نمةث داحنايبلاويفاعملاب ةغالبلا مبرد نالوقنف هعضو ببس ىلعرصتقن لب ناثلا ظ

 ظ اناتك هي بعل 0 هيفو رانلاو مغنلا 0 ع هنوعدي نومدقالا ناكو نيرخاتملا

 ظ 00| ديو. انك ةدمادق فلاو رثتلاو مظنلا ةعانص يا: نيتعابتملا اح

1 28 

 الا نومضقي سانلا نم | ديدع مايالا !

 هباوج حرتقا لاوس كلذ ىلع هثعبو يردبلا ةديبع وبا هنود يرم لواو
 0 عقتي امنا ةالئاق يالا, سووا هك اعلط رهو ةييكلا نإ

 ردق ىلع برعلا هللا مكانا ةديبع وبا لاقف فرعي مل اذهو هلثم فرعي اهب داعيالاو

 ”قزر ةنونسو يعجاضم يفرشملاو يناققيا ٠ سيقلا ءرما لوف تعم“ اما مهمالك
 كاذ ذنم عمزاو هب اودعوا موه هرمأ ناك ال هنكلولوغلا اوري و ٠ لاوغا قناناك

 اذه يف ةدمح وهو نارقلا زاجم هاعد هزاجن دنعو اذه لثمل اباتك عضي نا نيحلا
 ريمدلا ردجت ردجتا مالكىلع رثع اهروشنمو اهموظنم ءىلآل يف ىصقن نف ٠ نفلا
 رافشلا اهنعلكت ةنسلا مل لضافا يلاوحما مايالايف .تأشنا ابنا معو ىّرملا دبكلا ىلع
 ءارهج ابيلع تفابتي ةئيفكلا ةيدع ءافلخلا دهع يف تناك اهنا ةسل الو .ةليقصلا
 معباسلا نرقلا ةفسلفلا اهب تذال دقف ٠ ةتيلا ةردلاب نوتايف مدانزا نوروتسي رصعلا

 ع



 ةنللا تغبلف ٠ ةقيلسلاب كلذ لكن وكردي مهنم ردانلا الا نيبما اوناكف كلذ عمو
 رهامت املاط دقلو ٠ اهضيرق دئالقب حاحتلا يبرعلا رخن» راهزالاةينج ةضور مديهع يف ؛

 ىعادتن لئابقلا تناكظاكع اهوعد اًقوس فئاطلاو ةلخن نيب اوماقاف كلذب ءارعشلا
 ةثودحالا نسح مهبسكي كلذ ناب الع رعشلا ةث نوعيابتي و رصمو رطق لكن م اههلا
 تابارسم اهلا نوسفانملا عربم زعلا ةحوبحجب ينلاتخت رفئنقو ةخالا تناكف ٠ ركذلا بيطو

 كح لكل نولعجياههف نادتفالا ىلع نوبكي اورقساو الاكو اقنور اهديزب اب اهتوتابو
 رابتعاب تناكف ٠ ةفاصحلاو نكزلا كلذ ىلع ممرفاضي !ًديدس اهجو ابءاكحا عم
 مالسالا ليت ناىلالاحلا هذه ىلعتشبلو ةلوقعم ماكحالا رابقعاب و ةلوقنم ظافلالا
 يف ةفمسارلا ةككملا كلت ليزي عملا داكو ةغللا تدسفف مجاعالا اوطلاخو زاجحلا نع
 ىهنلا كيوذ ىلع كلذ قشف اهلحم ريغ يف ةلامالاو نحلا دلوتف اهيملكتم ةنسلا

 ظباوضو طباور اهل اوطبنتساف صقنتلاو نيجتلل قده بلقنت نا نم اوشخو قذحلاو
 موقلا ءامدق نع ةيورملا راعشالاو برعلا مالك ءارقتساب كلذو اهلصا ةياعرب لاكش

 كلذ صقي ملف اذه عمو ٠ وحنلا لعب اهتيعسل ىلع اولطص | ةعانص اهولعجو مهتيلهاجو
 بارعالاب قطنلا ناك ةحاصفلا ىلع مهترطفل برعلا نال ةنسلالا ضعب نع ةجلهللا
 رعاشلا لات اك عبطت ريغ نم مبيف ةيج

 ”ىرعاف لوقا ةقيلس 'نكلو . نال واي :يوحتب تدللف
 تاياورلاقدصاو هرلئدلا دوسالا وبا مالسالا ردص يف نفلا اذهل هيتنا نملواو

 نيحا ام تبا اي هتان ىدحا هل تلاقف هراد موي لخد هنا هعضول ههابتنا ببس يف
 نم بجنلا يننا لب نسحا اهنم ءيش يا درا مل ينا تلاقف اهموجن ةينباي لاققف ءامسلا
 بيا تع بهذي الف ٠ وهنلا رذئنيح عضوو ةءامسلا نسحا ام اذا يلوقف لاقف اهنس>
 بعالتيف ينابملا ف التخاو يفاعملا رادم هيلع نال ةغللا مواع لجا نم وحنا نا ةداسلا

 اندروال ةغللا روغ نيرباس كلذ لثم انبرثقا ولف ءامسلا نسخا ام يف مك ىنعملاو ظفللاب

 فرا يرمعلف كلذ ريغو بطر هنم بيطا رسب اذه ملوتك ةفلتخم ةريثك اًروص
 نا ىأر ةريصبلا رايعم رومالا ساق نمو ةيبرعلا ريغ ةغل يف ةديدن هل سيل كلذ
 تانل هي تناك ولو فراعملا بابع يف ضوحلا مار نم لكذ من ءادج وذ وغلا

 نومري ةظيطحلاو نيغلاب ةغللا هذه نوعيب نيذلا نم 0 عكف . مجاعالا

 انترا دقو ٠ اهيف ةلاقم ةباتك وا ةيبرعلا ىلا ةعطق ةمحرت اودي اذا هنهاوا ىلع مالك

 هةسسلا+- صميم
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 هسسر
 تيوتا اك مطل ىذه دق لب ةاذب تشن 5 رق نا رمالا مزال نم سلو
 ْ هروصت يف لترانالا اهمدنعسل يلا ىربكلا ةعب رذلا امنال ةيعاججالا هئيطلا ةرئاد

 ةلكلا هذهو ٠ ةلاهح ا ادع نا هرسب ام ىلع لدن: هلقو هلقع ناونع شنو هقيدصتو

 رسعتي ةئيدبلا يف ةدرفم يثو اهضعب يف بشتننو ةفلالا قثوتن اهب يتلا ةخالا يف امنا |
 |0017 ٠ نطاق لوألا انيبا: لع تطبع فلا ةكيرش اهال اهعدي نا عودبم

 اب ,ضرع داسفل ال تبعشتو تعونت لب ةدحاو تبنت مل اهنا الا ٠ هفالخا اهلقانتو

 وذح ”الف ةيعضولا ظانلالا اهيلع لدت يتلا يناعملا ىلع رابنلا اولاطا ام اذا موقلا نال

 ابيكتم راكقا ىلع ارط داسف نم كلذ انكل لحم وا ”داسف اههدابي نا ةغللا ىلع
 بوعشلا ثعشت اهنم ىتش كالذ ىلع ثعاوبلاو اهوفرحو ظافلالا اوفحصو يناعملا اوريغف

 ىلع تلهنا نا دعبف كلذ ريغو ذالملاو شاعملا بابساو نئارقلا فالتخاو مهيابتو
 أي روس ماس نطف ءازجا ضرالا مهنيب حون دالوا مستقاو نافوطلا بيب اش ةطيسلا ظ

 تناكف تعرفتو مهضعب نعموصقو اهيلكتم بعشتب تبعشأ اهنكل هتفل هونب كت
 01 نورك آلا هدو د ةيادلكلاو ةيقيليفلاو ةينارملاو:ةينايرسلاو ةيبرعلا يعور
 يذلا وهو ناطخخل نب برعي اهب قطن نم لوأ نا ليتو عورفلا هذه لصا ةيبرعلا نا

 هلوقر يراصنالا تباث قب ناسحح ه5
 ا

1 
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 تسمستسملا _ل1ل08س

 رفن يوذ نيبرعم حرصف انييا برعي ْخشلا قطنم نم متدلعت
 رفقلا يف اهبل نكو مالك رقمجم ريغ 03 ام يدق منكو

 هيلا ةبسن برعي نم مهمسا اوقش مبا ليقف برعلا ةيه“ ىلع سانلا تفلتخاو

 اهيف موا يدق اهيلع تحرم ينلا مالا ةرثكل كلذب تيعسو مهتريزج ةبرع نم ليقو
 ةاطيقلاو ةرتكلا اهانعم نا نم,كلذ لع'لدتسي و ةعساشلا ىراخكلاو يداوبلا نم

 مرعاش اهركذدو شيرق اهنطق نه لواو هؤام رثكو ضاف يا رهنلا برع نم ةقتشم
 هلوتب ةزوردخ دارا كأن

 ”لحالحلا ؛يعذوللا الا سانلا نه اهمارح لحي ال ”ضرا ةبرعو
 ءدب ةءادب قرا انيجلك نادك اهيلع ىلا ةغالا هذه <ناف صال ا نم 35 هدر

 مهتنسلا يرتعي ال ءامسلامهفوقسو ضرالا مهذاهمو ملوي تاوهص مهنوصح ماوقا ةجمن
 || ةدوئوم ريغ هراكفا تانو (ينالك ناسللا قيتف مهنم دحاولا ناك لب ةغنل وا ةنكل

 هاطخ اوملكتي نا اودمعت اذا مهتنسلا مهبيصعتو اهدادسو ةغللا ةمخ نوبتفي مهلك



 1100 : 0 ب رك طمرم ا
 كك هه يس ياش لوا ام تدان

 لكب هولبقاو هب اوبحرتو ةليطتسم ةبرغ دعب ميلا ينالا ميدقلا قيدصلا 1 باوبالا 1 ظ

 اًرغنو اور اهودكي و ةيهافرو ةحار م دالب الن روخو
 ةايلقلا .تريدسلا يف دالبلا هذه يف لصح يذلا لصتملا مدقثلا نا بير الو

 هتااح نم يلرعلا سنجلا ضاهنا ىلع ةريغو ةبغر هل ن م لك مئازع يوقي ام ةرخاتملا

 نيب ندقلاو بادالا لاخدا يف ةريثكلا نيدسلا اوفرص نيذلا باعتا ناو ةطئاسلا |
 تاذلا ةرضح ةمه ياسو ٠ حاجدلاب لاكتس بناجالاو 00 ءانبا نم برعلا | ظ

 ةحار وحن ةيريملا ةينلا يذ ناخ ديجما دبعناطاسلا مظعالا انناطلس ةرضح ةيناهاشلا
 ةيرحلا ءاطعا وحن ةحلاصلا هتداراو هتعيت فانصا لماك مدقثو حاجنو ةينماو ةيهافرو |

 ' لمآك ف طاوع كري نا بجي امم ةسورحلا هكلامم يف اهترئاد عيسوتو سرادملا ءاشناو
 ناكرا دطوي و هءاقب 0 نا ىلاعتو هناحصس هيا ىلا ءاعدلا عفر ر ىلاو همم ىلا هاياعر

 ةلدي# نوعذاإ مهطالتخاو برغلا نييرخلا دادعلا عم الذ نا ىن الو ٠ هتلود

 يف ةلودلا لاجر مدقثو لفاحناو سلاجلا ةلاح ماظةناو سرادملاو عباطملا ددع دايدزاو
 ةيسايسلاو ةينيدلاو ةيبدالا تارواحملو بطخلاو ءاشنالا نادم باب حتفو فراعملا |

 مهو ص ومللا لو ةلسنلا 8 ىلا هايتنالاو ةدارالا نانعو لقعلا مامز قالطاو
 يآ ام 17 كيس اهنا لمؤيو هقفلل ةعضرم ةفلاسلا نامزالا يف تناكاو عا ةنيدملا |

 2 برحأا ءانبا نيب دتغم مولعلا ناب انلماو ادممازعيوقي كلذ لك ستاد لل هيما
 عساتلا ليجلا طسوا يف داويذلا باد الا لاله نابو ميدقلا اهقتوروملا عجرتو مايد
 / ىهبنا» رد ريصنس رشع

 نم لفاح لفت اماو بطخلا ةدمك روضحب ةلاحترا ةيطخلا هده صخلم مدق

 ١ 65 ةنس طابش رمش نمر شع سماحلا مويلا يف تاذو توريب يف برع ءانباو حنِرفا
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 برعلاو ةيبرعأ

 « يناعسلا هللادبع
 دك ةراشالا يفو رئارس زاربا ىلع اهب رهظتسي ةلدا ذحا نم ءرلل دب ال
 مزالت ما. دارم يطاؤجلل .نلعي امم يو ةلكلا ىلع روصقمايمالك روجر
 + ناوين 1 رئاس نع زيمعس اهبو هراضتحا نال هحورد ندل نم ٍفاسالا عوبلا

 291227777 ل

 ا



2 
 م ل حسم

 0 ماَذعا ددعيتلاةفئاطلا هذه ناب لمالل ماب ان حتفي ماكر هتافراو نسون سحرح

 شدي ةمدقم يف نوكتس اعيح ةينارصنلا فئاوظلا قاب ددع يواسي دالبلا هذه يف

 | نايرسلا ةسردم نع لفغن نا يغبني الو :اندالب يلاها نيب ندقتلا يلخدمو معلا ةبلط

 نيع يف ةيرازاعلا نابهرلا 2 نمرالا سرادمو ةفرشلا ريد يف قاكلول 41

 000 ناف ريزغ يف ةيعوسلا نابهرلا ةسردمو هيبع يف ناك الا ةسردمو هروط

 جيالصالا ن ا دب الو حالصالل عستم لحم ةروكذملا سرادملا عيجيف علو نت زل
 م ليلا مدت سابو ايد

 39 ليلا نومأم اهنا يلا ةسردملا ةريهشلا مهسرادم ن مث مالسالا اماو

 وبدلا اياطعب ةفوفحشىبت !هخا وجرنو يرصملا ملقالا نمقالوب يف اشاب لدم مشع
 ارسم لمالت اهنم حرخ دقو - هراظناب ةلوهشمو ةلاح رصم يلاو اشأب ديس
 مثدايج ىلع ةلادلا ةديدعلا تادرتلاو في :ا اعلا ةطساوب مهلضف رمتشا نوققدم ةذباهجو

 نأ ريغ اهركذل قولا ابعض ال ىرخا ا ملو ٠ مهقيتحا ةدايزو موقع ة ةثدو

 00 16 نادال نا تك ا ةقيرط يفاعيس ناب نودعتي نال هم نراك الا
 تاولخاو تارازملا ل نإ يحز ٠ ةنض عاهد نيالا دلل
 يبا لوقل انالخ فيسلا ىلع مدقث دق مقلانأ ن نلعت ليلا اذهلاوحا نال سرادم ىلا

 هل دغل لل فيدل رجلا ١ ىلا لئاوق ئالقاو "تسحر ىح

 ال الي ره انلف ٠ هب نايكي دعب دبا اذ بعكأف
 ١ ناك فوسسلاو ةعاجشلا ل 00 او فرامملا باحال مدقتلا لصح كلذبو |

 قمللا اذه ف يلع مامالا هلاقام ندحا امو لقلا سأر ىلع رودي ملاعلا بالود

 ةالودأىدبعسا نأ ىدشلا ىلع مهما معلا لال اللا لضفلا 8

 ما 1مل لخاو قو٠ساتلاف الدب هب يغت الو سي
 ف”ييطتم"ا نانويلاو نايرسلا رمثاعم ةدحو لضخافالا كئلوا ةيرذ اي نطولا ءانبا ايف

 ليج تاناشثكآلاو تاعارتخالا ليج رونلاو ةفرعملا ليج رشع عساتلا ليلا مانس
 نع اورغث اوظقيتسا اوهبتنا اوقيفتسا اوبه نونفلاو عئانصلا ليج ا باذالا ظ

 <كابجلا لوخدلا ةبلاط عرقت ١ ؟يباوبا ىلع ةهج لكن م ةفتاو بادالا اد مزعلا دعاس
 اوذيناف ةرخافلا اهالي ةعيبطلا اهتنيز ىتلا مب راختو ككومسو متيدوأو يلا 9
 , اومتلاو اهتفلاممل ديوب اخ اويدكو ةئاجلا ضارغاو منابر ابدعت ع

 ووو اس هع طوس ا باو هع و حم مدمس

 ك0غه--1-اس
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 ٠ ٠ اهتاذ رابثعاب .مولعلا"ىلا اهيف رظني ةيلك ةسرد.٠ دجوت هنا ةحصلاب لوقن نا اننكمي '
 انل غوسي يتلا ةروهثملا ةقرو نيع ةسردم ةينارصنلا ةينطولا ةيلاعلا سرادملا نمو

 ليلا رخاوا يف تئدنا دقو دالبلا هذه يف ةينطولا سرادملا ما اهنا قحب لوقن نا |

 ْ ”ةبطاقيلاهالا راقتفاو اهيف تئشنا ىتلا نامزالا ةوابغ ةدش ىلع ملطا نمو ٠ يضاملا ٠

 ظ ريد نم تابهارلا عفر امدع هل تاضح يفنلا تامواقملا ىلع فقي ام دنع هلضف رابتعا ْ

 ' ميلعتلاو ةدافالا ةينب نوملعتي اًنايتف < عضوو ةريدالا ىلع نهعزوو ةقرو نيع

 ءووكدكلا ةسردملا سئر قز رف سوي نارطملا ةدامس يعاسم لضف ىسنن نا يغض الو

 ةينبالا ةطساوب ًاقنورو اهفاقوا لعاقاقوا هتداي ز ةطساوب ةوق اهداز دق هناف لاح |

 ىلا هلضف.دتما دقو اهيف هطاشنو هده ابتثدحا ىلا ةديدعلا تاحالصالاو ةديدحلا |

 ًاقوفح ءاورعتا ةروك دملا .ةسردللا يف نينس رْسَع تفرلط دق ذا مت دايس مامافققاولا |
 فسوي نارطملاب ىدتقا دقو .٠ هتانعو هراظناب و سمو لع ةيصوصخلا هتريغ ديزمب ا

 ا ادبع رام ا تي ةلياعو ةيمورألا راد ريفص تمي ةلياعتلخاف هريغ ناذطسأ

 نيسفنا ةدافا هب اهىلع نرصتقي نا ”نهتقيرط نأش نم يناوللا تابهارلا نم ايرهره
 ةينوراملا ةفئاطلا ناكرا يوقي نادهنأشنم ام كانه نوملعتي اًدالوا ءنهناكم اَمعضوو |

 سرادملا ريغ الو ٠ ىمالا اذه يف ةيقبسالا لضف ةفياطلا هذطو ٠ اهبعش بذهيو |

 تايشربالا رثك أ ف دجوت ةيشربا ةلاع ىرخا سرادم روك ذل ةيسومتلا 20 | ظ
 أ نيتسردم ليجلا اذه يف اوماقا دق نويكيلوثاكلا مورلا كلذكو ٠ اهدالوا ميلعتل ظ

 زارت نيع يف ىرخالاو ةيصلخلا نابهرلاب ةصتخم شو صلخلا ريد يف ةدحاولا نيتيلاع |

 ”قبت ل ةزيخالال | ذهو ٠ روبشملا سوميسكم كرطبلا ةريغ اهتاّشنا ماوعلا ميلعت لجال
 فئاوطلايقاب ىلا رظنلاب اهددع ةلق عم يش ينلا ةئئاطلا هذهنا انلماو ٠ ةليلق نينس الا

 ٠ابتلا> همضعقت م ردش مالا انه 80 هنن امدو اهتهاجوو اهانغ 5 ةراظعم ةفئاط 3

  ةممطلا نواذاب :نالا مو'ةريخالا نيدسلا هذه يف اوهبعنا دقف نوبسك دوثرالا موزلا 1 ٠
 | 8-0 ص 0

 ْ ركذلا ننسي نمو ٠ مهئاناس م هديعن ال افالخ اهترئاد ميسوتو سرادملا ريثكت يف ا

 ظ يذلا دارط هللاةمعن موحرملا رمالا اذه يف هتريغ ةدشو هتمه يللاع ىلا اًرلظأ مهنه
 يضاف و ذم ةفئاطلا تو ةفئاطلا هذه سرا دم ىلع اليكو ةريثك نيس |
 | بيبح اجاوملاك ةفرعملاو ةهاجولاو ىنغلا يف ةفئاطلا ءانبا يربتعم نهةدممل مايالا هذهيف» ٌْ

 ١ ء ا

١ 

 ا
| 

 تعب دا ششي يت ياي مي يي يصب بس صبيا ةدمسل
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 أ لاق يف مدقلا رعشلا هيف غرفا يذلا ديدجلا رصعلاب موسوملا هناويد راشننا ىدلو
 ' نوشلاو احرق يف ةيرع ةريثك ىرخا عباطم دجوتو ٠ دوصقملا ىنعملا حضني ديدج

 سنملا تنغا دقو ركذلا قحيست ىنلا ةعبطملا نكلو برغملا 0 2
 | ةعبطملا هذه ماظن ندح ىلع لال 1 الار ةططم يف ةننفجملا صكباب قرا

 3 دقو ٠ ةمجحرتمو ةيلصا نم اهنم تجرخ ىنلا ةريثكلا ىيكلا نابت مفعو
 ام يف ةيبنجا ظافلا لاعتسا ناكمالا ردقب نوبنجتل ةعبطملا هذه راظنو اومجرُتم
 14 ةهطلال تراك امدح مالا ء ءادتبا يف مهنا عم ةيجئرفالا تاغللا نم هنومحرتي
 0 ابلباقت ةيبرعلا يف ظافلا دوجو عم ةييرغلا ١ اظافلالا نم نورثكي اوناك ةيلوفطلا
 ةيانع الول هناو دالبلا هذه يف اهنم رك 5 او رفا دم ءلا عباطملا نا ىنخي

 | ًريغكىرن اذكهو ةسيفنلا برغلا فيناصت نم ريثكل رثا الونيع يتب ال عطل ع
 (| ردقت انتيلايو ةليب فرحاب اتوبطمتليوطلا هتبرغ دعب انيلا اًمجار ةيبرعلا انبنك نم
 ةبجاولا ةعصلاو ماتلا طبضلاب لوقن نا

 ىرت دالبلا هذه يف ةيصوصخ ةريفك بتاكم دجوي هلا و بتاكملا اهنمو
 ةهجلا رم بتكلا يريعتسم ةناما مدعو ةدحاولا ةهجلا نم اهيلوتم وا اهينتقم لخي
 ا ١ 0119 'رابخلا ىرامو تلا ةمحيل اهلكرتو ةيديدح اباوبا اهيلع نالفتي ىرخالا |

 ىردلا ةلطساو رك 5 ىلا انداتقي !ذهواهؤ ارقي نم نكي مل اذا بتكلا ريدكت نم: ةدئافلا
 : سرادملا و نادالا تاستكا طئاشو

 ا دجوي هناف ٠ ليلا اذه لا رثك دلك سرادلا ددع نا ىنخيال ْ

 ةطيسبلا 5< ارقلا ملعتل اهنموتاغللا يلعتل اهنمبهذمو ةلم لكل : جرينك سرادمح نذل ظ
 | اهيلعمو اهءاظن ىلا رظن نم ناف ٠ اهنم ةدوصقلا ةياغلا لاونل ةيسادإةلاح يني لهو |

 و

 هللا سرادملاب ىلاهالا فافتتساو باول هيلع لكشي ال ابنك اماؤلا اب راك أو ظ

 تسمم سا

 ف اداسف بجوي امم و مت ع را ا نا ا

 | ىرقلاو ندملا رثكا يف ةطيدد 00 دجوتو ٠ هتيلوفط ملام هفراعمو ليلا ب
 ظ رابتعا نع نولفاغتم نالا ىلا اندالب يلاها 1 نال هناخالا يس ا

 | نيدلاولادنع ةليلق نوكت و مهفي راصم رتافديف اياب هل اوحتش نانوعاشي الف ملا ةمق

 011 اك نيدلاولا فلكي نا نود نم نا تييتكي. يذلا م ةقدالوال ا

 ال هنا ىتح بهذملاب قلعتل مولع ىلع بلاغلا يف رصتقن ةليلق يهف ةيلاعلا سرادملا
 سس م سسمس سس
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 سابتقالاو نيفتلا يف ةعاربو ةرابم رهظاو ةموهنم ريغ تازكب ىتا هناب عدبا اذا |

 امو ٠ مولعلا يقاب يف لوقلا اذكهو ٠ ذيذنخ وبف نيمدقالا نم ةقرسلا ٍيفلوقا ال ىتح

 قيقحملاو صحتلاب مهسفنا اوبعتي نا نوديري الو لقنلاو ديلقتلاب نوفتكي برعلا مآد
 امدنع قحلا نمظتغت الو يبرعلا مدلا اهيا مثن ال ٠ نونفلاو مولعلا يف مهمدنتت لمي ال

 لب نعطلاو عيرقنلا ليبس ىلع ال ثااح ةقيقح كا نيب كيف 2م نمل م

 بلط يف كتي وقنوكهابتنال ةطساو كللذ نوكي ناىسع ةقيقحلا ىلع كقاقيا لجإال

 نأ اك مدقن امم اعيش رتسي اًفيطل مالكي نم 0 قوس هد معلا

 كدادجا لضف نم هركذ قبس امم راختالا يف كق- لطبن ةرضاحلا كلاح
 ل كونا ان لع اهنم رست ةريخك نادألا ناستك كل طئاسرلا ذا اك

 برعلا نيب طئاسولا هذه ةلاح ضمن هنايب
 داز دق اهتوقو عباطملا ددع نا ىنخي الو عباطملا اهركذ اندصق يتلا طئاسولا نف

 ضعبلاو ٠ ةينيدبتك عبط يف لغتشم ”ؤئاط اهنم اًريثكن ا الا ليجلا اذهيف 37 ْ

 ع

 سمخ دجوت ةدإبلا هذه سفت يف هناف٠ هدوجو ناهرب روهلا رطعي مل نالا ىلا اهنم

 تغتشا ول عباطملا هذهنا بير الو ةعونتم قارواو تك ان رك عباطم تس وأ

 اندتو ابادا مومجلا هجوب روبملا ديفي نا هناش نم ام عبط يف تنتعاو لغألا قح
 نأ يشبني الو ٠ بتاكملاو بعكلاب برعلا ءانبأ ىننت ةريصق ةده ذي ككل

 ناكرمالا نولسرملا امل مدختسا ينلا انسوؤر قوف ةدوجوملا ةميظعلا ةوقلا نع لفغن
 ةهرب كي دالبلا هذه يف ندمتلاو فراعملا رشن ىلع ةرداق اهنا يف كش الو راخيلا

 بتكلا نع الضف ةيخيراتلاو ةيضايرلا ىلعلا يف ةسيفن بتكاهنم جرخ دقو -ةريصق
 باد آلا ناديميف اهتوق لماكب ترجو نانعلا اهل قلطا ولو بهذملاب ةقلعتملا ةريغكلا
 يتلا ةيروسلا ةءبطملا نع الو٠ ةديفملا فيناصتلا يف دالبلا هذه تنغال مولعلاو

 ظيباضولا ربكا نم تالاثرجلا .نا نيو هبوتثي الامو ٠ رابخنالا ةقيدحم كفدلا

 يغينلا ةاتفلا هذه نا لمالاو ابتح لعتلمهتسا اذا ءارقلا ددع ةدايزو روهملا ندقت
 ليلخ زيزعلا اهريدمو اكلم باعتا ناو ىوقتن تالانرملاب_ نصصخ ةيبرعةعبطملوأ

 نيصحلا نصحلا اذمل تافكن طولا ءانيا دنع هركذ رلخيف حاجنلاب للكت يروخلا يدنفا
 لصافلا ريبكلا ريا طاش ىلع اًهتاو هب يناكو ٠ هدئاوف نع نومدقتملا لفغا يذلا

 , مدقلا ىلع ىرخا ظحلي و ديدجلا ىلع ةراث فرشتسي ديدجلا ملاعلاو مدقلا ماعلا نيب“
 تلا دم سسسللا



 ك0

 لاق مو هتيلوفل مايا يف ليملا اهبب عالي ةريغص ىمحالا كلت امو روهجلا ىلع
 هبشارامو ( هيفو هنمو اذهو يذلاو هثاث يا ) وهيفو يهنمو ازهو يزلاو ةللس مهنم '
 00001 12 كورتق اذ قلع انو نايللاو قبلا ماو ات زيف ةحللا كانا نقل

 ام ةلبقتسم لايجا طاشنو ةمه ىلا رثلا نم دتفن مل يتلا ةسيفنلا اهتافل م مهفو

 اماو ٠ قدنزت دقن قطن نم هيف مل وق هراكا ددع ا |ًرابتعا 558 قطن

 جرطلاو عجلاب اهند نوفتكي هذيف اممتاقلعتدو ةسدنملاو باسلاكةيلعتلا مولعلا
 نومدالا مل هدجوا امم اهتبوجاب لئاس: ضب ظنحو ةمسقلاو برعغلا اميلع داز نمو

 0 للا نع : نيهوقملاب نونغم سل 10 ءايلعلا ل نم هنأ قافالا 2 زئم|

 ا الو ماهم نم هل دجوي الف كلفلا رع اماو٠ نيسدنيلا نع نيتاتبلاب و

 قوف ىاركلا ناو وعلا يف سطنت سعشلا نا نول مبجال برعلل هب ةدئللا ١

 ةعانص وهف بطلا لع اماو ٠ كانع الو سرد الو داهتجاىلا راقتفا نود نم مهسوؤر
 ذو ءءارتلا فرعي ال ناك ناو هنضنل اهيعذدي نا دارا: قل !ونع اهباوبا تحت دق
 يفلا ةديحولا ةعانصلا 0 : 0 لاصوا عيطقتل ةيذام ةشير هتزوح يف ني
 لع بطلاب :قخاو - ترم ابملعتي نأ نود نم اهاطاعتب نا ناسنالا نكي
 مهيديا هيلا اودم نا 0 هل اك لا هتلا> ىلا برعلا دنع رقبقث دن هنأت ايننكلا

 دع تاباعك ىف هل لقن قف هردحنم هذبف ء ءاذنالا ةعانص 00 5 يس 5

 اا ةكاذلا نحت توطلا نّدح ناك نماالا نادبملا اذه يف 0 الو 0
 تاياكلا نم اذ هبشا امولاله ينبو يرحبلا دابدنسلا صصق نم تاياكح ضعب
 ةلكت يوابقلا يف رضح نم ىلع اهيكحيو هريغو ةليلو ةليل فلا باتك يف ةدوجوملا
 كورتم اذهف تابنلا لعاماو ٠ كورتم لصا يلع لد نكت يو هتح ىلع فيكلأ

 اندادجا دنع هتاقيط ىلعا ىل  لصو يذلا ةعارزلا لع اماو . نيحالفلاو ىشاوملا ةاعرل

 ينتعي نم سبل دوقفم اذن خيرات رعاماو ٠ ديلتتلاو لقنلا ةمحرا كورت نالا وهف 1
 0 هب 0 هتدلب 7 0 0 0 م ا هب 1

 إ 00 كر .٠ اونع حوشفم هبأبف ايا 0 وا تأ ال ةزانح هدقتي نا

 ل11 ردا رف تانك قالا نيمدقالا يئاعم نسل 3و يقاوقلا' لع ظقانع نك لكو |
 يل ا ااا سا يب سب بس سس يحيي سا سس سا ساس سس تسالي

 سل 2 ا سجس سس سس سس سس
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 اة وا 2 ديوك كل ير كور لوو ف د را ع وو روك يوكو و م 0ك يردوا و ناهو و ك0



 0 نما 0 , 0

 لأ لجاللب ليما راكلاو ركشلا مدع يبس ىلع ال اهردصم نع رظنلا عطق عم اندنع
 لففن نا بجي ال دوجولا ةردانو ةئراط ين روءالا هذه نا ابو ٠ عيجتتلاو ةيوقثلا
 ف ٠ ربتعت ال دارفالاو بلغالا ىلع كلا نال ةيقيقملا لاوحالاو حلا نييب نع
 ا أ راصتخالاب 00 ليصفتلاو لي 8 بانعجا انمزلي ثحيلا اذه :رع مالكلا
 مت دايس تايمولعم ىلعو مدقث ام ىلع داتغا ناكمالا ردقب لامجالأو

 || اهنم ةعبرا ىلع رصنقت ةديدع هجوا نم انماما يذلا ثمبلا ىلا رظنلا اننكمي هنا
 | طئاسولا ةلاحو برعلا دنع اهبسفن بادالا ةلاحو ٍبادالا ىلا رظنلاب برعلا ةلاخ شو

 لوقنف لبقعنملا يف انلاماو نادالا ناسك ١
 نوفتكي مهناف ٠ بادالا 37 يا دج نوغوتق هذه انمايأ. ىف ىرعلا نا ل

 01١ اعرق مهنا عم علا تاقبط ىلعا ىلا اواصو دق مهنا 0 نوبسحيو اهلقأب |
 لودا نم اًئيش ملعت ذاو 0 لاقي 0 مهم ملعت نمو |

 مدنع قبب الف رعشلاب قطن ذاو هنأمز ةمالع راص دق هنا هيف لاقي 0 فرصلا

 كال ق6 قفاعلا كيب ليلق روثلا روهلظ نال الا فلذام) ' يرش ١

 | اوريو مولعلا سوايقوا ”ىطاشولع اوفقي مل نآلا ىلا مهنالو لهاجلا ينيع ىلع ىثغي
 فردا لش نه مث مايالا هذه نرع ناب دقتمن اننا عمو ٠ هعاساو ةجمظع

3 

 2 3 تايثلا نم نيدهاجلا كئلوا يف هآني ار ام مف ىرن ال ءامدقلا |

 ظ ىوحو برعلا لوقع ة هدوج نالكلذو يل لسنلا ناب ل نا ردقن و : مولعلا ا

 لاوحانم منان ءالذ نكلو ضيقنلا نانهربب مولعلا ليضتل مايالا هذه يف اهدادعتسا
 11 نع ا 0 تحمس وأ دون ةعوتتم نابضاو ةريكك

 ةلاح لإ اولدو أون 5 لإ كذن ال ال فتك فتاجحالا ٠ نه مهيلع عئاولا موللا انمدوا انمح

 7 ةااتلالا ن6 ابرم نكلو ٠ افورطك فوراخ ف 5 هاقلا ول انتلاح نم در

 | ممريهامج نيب اهقوس جاور مدعو برعلا دنع معلا ةعاضب دادك راكتا ىلا ليبس الف

 3 مثرباكا صوصخلا ىلعو
 ينك طاطخما ةلاح ين 0 هذه يف برملا دنع تاوالا نأ انآ

 فرعب 0 هيلا راشي 0 ع ءانبا نم لولا د الن انناف ةي وخلا مواعلا

 ضعب طفح ةغالأ 42 نوفي ل ١ قفا ةفرعملا قح اهدعاوتو هتغل

ٍ 
 لس داي دي ل 0 1-0-7



0 

 أ قهعي مل رظاحلاو لاقثالا رجو ةسدنمهلاو يعيبطلا لعلاو ايبكا تن نم نرقلا اذه يف |
 أ قيرطو راخبلا ةنيفسك كلذو هلقا ىلع مثريغو نانويلا ءامدق نم دحا علطا الو اًبامش
 | ربخلا لصوي يذلا ٍقربلا لصوملاو جيباصملا دقوأ يمحنلا ديزلاو لماعملا ريعاونو ديدحلا

 ينلا عفانملا نم كلذ ريغو روحجبو ىرا هنببو مهني ديعب ناكم ىلا ةدحاو ةقيقد يف
 كالطقناو تنيمدقالا رصانع تيلقتا اهتطساوب ىلا ةبيحملا تافاشتكالاو ىدخت ال
 نإلا اماو ةيلوفطلا نس يف ايدق تناك مولعلا نال كلذو - ةيعيبطلا مهمولع ءىدابم
 0 | هلق ام مايالا هذه رونق نم ريثكب ةرئالا لايجالا لمفتسو. ٠ تكردا دقق
 ينلا ةطقنلا نم نوئدتبيو اهنم نوديفتسس مهنال كلذو نيمدقتملا نونفب نامزلا

 يئادتبا ءيش لكيف ابلاغ نوكي 5 ليوط داهج دعب مهفالسا اهيلا لصو
 ممدنع ءاشنالا ةقيرطو ةريذك بئاوش اهب ناك نيمدقالا بادا نا قخيالو

 رك تافارخلا تلخادو مهفيناصت لك يف ديقعتلا ىلع اودّتكا دقو ةمأت ريغ تا

 مولا ملاعيف اهباعصا تلمج يتلا نانويلا ةفسلف ءيدابم ىلع ةريثك ءايشا اونبو مهنونف

 0 مبطالغا تديازتومهتاطسفسترثك اذهو هللعب ءيش لك نوف رعي مهأب لوك اوناكو

 ءانبا دنع دجوي امي اًرج لهو مهتايعيبطو مهبطو مهباداو مهمولع انلبأق اذاو مهماهواو

 فوقوأ| ملل رسيتي مل نيذلاو راهنلا ةعبار فس علا روهظ قرفلا انل رهظي نامزلا اذه
 ! ميديا يف موقعنا نيمحجاز عيانصلا ةملأ مهاب مل نورت مهفيناصتو جيرفالا مولع ىلع

 أ نابو ضيا مولعلا ةملا م جنرفالا ناب راكتالا هعسي ال ةقيقملا ىلع فقو نم نكلو
 انلوقعك مهسور يف موقع

 و م تحج سس ع ع

 مايال' هذه يف برعلا بادا يف ثلاثلاسقلا

 ةس نيفلث وحن عوضوملا اذه نع مالكلا لجال متدايس ماما فوقولا تفاكول
 أ هتانونكم فشك يذلا ثحبلا اذه متف نم نطو نبا ريظن لا تنكل نالا لبق

 0 رتلا نيك لش يننال بناجالا دنع يدالب ءانبا ىلع ايزخو اًاع بجوي

 نامزالا يف تناك يلا دالبلا لماك يف لوقا ال ىت> ) ةنيدملا هذه قاوسا يف لوجا

 ابوتكم ارقينا ردقي نم ىلع داهتجاب شتتفاو ( ندهتلل اًريرسو بادالل ةعضرم ةفلاسلا
 ليقتملايف انلامآ يوقث ةريثك روما دجوي هناف نالا اماو ٠ مسالا كفي لاقب ا

 ْ اهنم دجو امم انسوؤر عفرن نا اننكمي ءابرخال رومالا هذه رثكا يف نونويدم انتا عمق |

 ا



 أ :ليبجلا اًركتم ناك نماالا امك ال نارهاظ مهعباطمو مهسرادمةطساوب رمالا اذه

 ١ ليما اذه يف اشاب ىلع دم ركذلا رإذلا لعف دقو ٠ بصعتلاو ضرغلا باعصا نم وإ |

 ةذالا ىلا اييباطا ةحرتب رماف برعلا بتكب ريبكلا سولركه لف ام نرفالا بتكي |
 أ قالوب يف ةدوجوملا ةربتعملا ةعبطلمل ةيدقلا ةيبرعلاب تكلا نم ريثكمم اهطسو ةيبرعلا ||

 ظ لهو خيراتلاو تايعيبطلاو بطلاو هغللا يف ىتش دك ا جرش يرصملا مقالا نم أ

 نا ىسعو ةيغرفالاو ةيبرعلا نم عياندلاو نونفلا لماكب ةيبرعلا هتغا نيزف ارجع |

 ' ةيغنرفالا نوننلاو مولعلا ىرت اذكهو ٠ رمالا اذه يف هوذح هتدفحو هلاحنا وذحي

 نيدسلا رفالا هيف ثكم امو ٠ قييم خل لكن م انيلا ةمداق ةيقيقح ءىدابم ىلع ةينبلا
 ناقنالا ةياغ عم نامز يمر 100 نا نرعلا نكي ةديدملا ددملاو ةديدعلا ظ

 ةبر دنكسالا قي رط نعبرعلا ىلا اطوصوب اهترود تلكا دق اذا مولعلاف ٠ ماكحالاو '
 | هلبج مايا يف برعلا بادب اوفذتسي مل ترفالا نا اكو ٠ توريبو دنهلاو لوبمالساو ظ ظ

 | ترفالا مولعب اونختسينا برعلاب قيلي ال كاذكب رعلاىلا ةبوسنم اهنوك درجم لجال 7

 / انيظعي نم ىلا رظن نودنم مولعلاب بحرتل نا اني يلي لب ٠ ةيجترفا اهنوك درجت لجال |
 ناب ضعبلا ءاعداو٠ ابوروا وا مجااوا دنملا وا نيصلا نم ةين ١ تناك اوس اهايا ظ

 ظ

 ةسوص“ 2

  1م 5

١ 

 ىوقا ناهرب دجوي ال نونفلاو مولعلا نم هيلا جاتحي ءيش لك مثددع دجوي برعلا

 ٍرفالا نم عيانصلا اوبستكي نا نوفاني ال برعلا نا اكو ٠ علهج قمح ىلع هنم |
 ' اوبستكي نانم اوفكتتسي نا ينبني ال ةنحهتسملاو ةسحلانم تاداعلامهنعنوذخايو ١
 عيبجا دنع ةدحاو فن يتلا مولعلا مبنم '

 نوفرتعيو مثءامدت نوحدميو مهغلا ةعرسو ءاكذلاب برعلل نودهشي حنرفالا نا 1
 يك نالا مهمولع نيبو اهفرعن انك يثلا انمولع نيب ناش نكلو فراعملاو مولعلاب ملل

 | م [ثالثو نيتعاس هباسح يف ثكمن ام ناف باسحلا لع الثم .اسخا لهاكم
 نحن ٠ دادعالا فاقوا يا باسنالاب يمسي هوعرتخا با سحب ةدحاو ةقيقد يف هنوبسحي

 الأ فرعن الو نيعب الا: ىلع فينت هددع مويلاو ةرايس بكاوك ةعبس الا قرد |١
 مثدنع الغسل هيسحن يذلا غاوملاو نيثسو ةسمخ وح مدنع مويلاو رصانع ةعبرأ

 | مدنع داملا كاذكو كلذل اهوعرتخا تآلاب ةدهاشملاب اموقرفيو نيطيسب نم بكرم
 | هوفشكأمو باس فرعت مل يتلا ندامملا نم اريدك اوفشك فقو نيرصتع نم قرا

 بس سو وبس و سيف و يطوي وكيع

 مسي

 000 006 0 ا ل ا
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 اوماطاو مولعلاو فراعملا يف ةديدج ةبغرو اديدح اود اودافتسا 1 ةدم ا

 ناك يذلا ميدقلا قيدصلا كاذب نيبحرتم مهبولقو مهباوب اوبا ال ارهتف نيعلا ونار ىعأأ

 مواعلأب اسنرف كلم ريبكلا سولرك لعفذ ٠ هةحب م.ممايق مدعل ةريثكل اجا ذنم مقراف دق
 ةغللا ىلا برعل ءلا فيناصت بدأ اطا ة ةمح راب رم 3 ةيانبلا مولعلاب نوماملا لع 0 ير أ

 يتلا» مولعلا اذكهو ٠ نوماملا نع يوثر ال فالخ ةيلصالا اهتفسأ لعاطفام ةينيتاللا

 2 ا ةرفاولا اهحابر أب تءحر ة لايعلا هبطقلا ةهج نم قوشلا 2 برغلا ن ه تلقتنا ا

 8 ةدبرغلا نادلبلا ٍف رشتنا تلحاو ةيب ودجلا ةيطقلا ة ههدح نم برع د ىلا قرشلا | ا

 11 ىف دياز و فرشلا يف صئاس اهروت ذحا اذكهو .٠ ايفارطا نطق ىلا ل
 000 0 08 دنع م هيلا 1 لأ 8 كح 7 اا 2 ل

 0 0 تدقف تناكل كلذ الواو 5 5

 0 0 دامعلاو ب

 0 نس روما هدفي 6 ىلا يا نيا نوخر ولا ب ١ نوسدنمملا نيا ةفس الفلا نيا

 دك مولع بهذمو ةلم 1 يتب دق هنأ معن ٠ نوققدملا ءابدالاو نوققحما 5

 | مولعلا طيح ىلا رظنلاب كلذ اذام نكلوءاضتقالا دنع اهنع ةعفادملاو ابعون ءاقبل كت |
 3 ادنالا قنورو هب سكسالا هي ب نبا تلم ردح نما دادع دخلو ةقيتحلا |

 0 نكلو ادقلا ويا نيا يىدحلا نبا رصتتنملا نيل نوماملا نيا ٠ .ققمد ءايإذ
 1 0 بوعلا ا 0-0 ابل روزاف 0 ةعدقلا 0 ا

 ف ا ف يب مب كل نال مأس

 1 نكي ناواةنس ةباعبرأ ةدم نع ءابرال ةدئاف ريظن ةرخاتملا مهتافاشتكأ هرهظ

 ع نع ع ا اجد اس ووسع سم تس سس هس بس سس م بو سس سس وس بسس سم و ووو و وو روز اسس تيس يمس سوو يوم

, 

 . ةوتعلا نم نيروكذملا انمع دالوا نم ضعبلا هرهظي امم اًقاعمو اصغنم تاقوالا رثكأ

 ىرسبلا اندي نم مولعلا مانلس نغ ٠ هب ةناهتسالاو يقرشلا انسنج ىلع رابكتسالاو
 بجيو ٠ ىنش قرط نعوبلا مدبب انل اهعاجرا يف نوذخآف مث اماو دحاو قيرط نع
 جنم ةيعوسبلا صوصخلاا ىلعو ةينيثاللا تابهارلاو نابهرلاو ناكرمالا نيلسرملا عضن نإ
ِ 



 و.

 ظ ناك تح بدالا نم نيك ىعو نارقلا لع تينا ذقو رمثلا ١ ةزرم شلل كك

 ' موقيو لقبلا - ناك لجر ىلا ينبجوي هيسدلاو ذخاو ٠ جملا ينه ىضقي

 | ةفسلفلا يعدي ناكو يلتانلا هللا دبع وبا اراخب ىلا ءاج مث ٠ هنم لمتاىتح دنملا تانك

 | هدنع نكي لف هقباقد اماو هيلح قطنملا رهاوظ تأرقف هنم يلعت ءاجر انراد يلا هلزناو
 سديلقا باتك كاذكو حورشلا علاطاو يسفن ىلع بتكلا ارقا تذخا مث ربخ اهن
 تاقتثا م٠ هرساب باتكلا لح تيلوت م هيلع ةعس وا لاكشا ةسمخ هلوا نم تالرقف
 يف ةفيملا شكلا ارا ترصو بلطلا لع يف تبغر مث ٠ يلتانلا ينقرافو يلج ىلا

 يف اناو فصوي ال ام ةبرجتلا نم ةسيققملا تاجلاعملا باوبا يلع تفناف ىضرملا تدبعتو

 يعيبطلاو قطنملا لع تكحا ىت> كلاذك لزا ملو ةنش ةرشع تس زهانم تقولا اذه
 مهفا تنك" اف ةعيبطلا دعب ام باتك تأرقو يلهالا علا ىلا تدع مث ٠ يضايرلاو

 اناو ظوفحم يل راصو ةرم نيعبرا هن أرق تدعا ىتح هعضاو ضرغ يلع سدنلاو هيف أه

 تاذ يفو ٠ همبف ىلا ليبس ال باتك اذه تلقو يسن نهتسياو همهفا الك لذ عم ١
 هضرمف هيلع يداني دات ل الد ديبو نيقارولا قوس يف رصعلا تقو ترضح موي
 هناف اذه ينم رئشا يل لاقف علا اذه يف ةدئاف ال نا | دقلعم مربتم در هتددرف ىلع
 رصن يال باتك وه اذاف هتي رتشاف هنمىلا جاتحم هبحادو مهارد ةثلغب هكعيبا نقيع

 <يلع متفناف هن ارق تعرساو يتببب ىلا تعجرف ةعيبطلا دعب ام باتك ضارغا يف ينارافلا ظ
 كلذب تحرفو بلقلا رهظ ىلع يل راص دق هنا ببسب بائيكلا كلذ ضارغا تقولا يف

 علل كاذ ذا تنكو٠ ابلك موللملا هذه نهتغرف يرمع نم ةنس ةرشع نا تحلب الإ |
 ٠ هسفن نع انيس نبا سيئرلا هاكح ام صخم انه ىلا مضنا يعممويلا هنكلو ظفحا
 لوقنف برعلا بادا خيران نم هددصب انكم نا عجرنلو

 تمطقناف رلملا يف رباكآلاو كولملا ةيغر تطققس ىتح كلاذك برعلا تلاز امو

 اهنم ريثك دقف ىثح هتافنصم تسردو هليصحت يف يعسلا لطعتو بلطلا بابسا
 | ةوطسب لهجلا ىلوتساو هلها رهدلا ىنفاو للعلا ةعاضب تدسكو رثا الو نيع اهل "قبب
 الف ٠ لطاب يعسو دساف رما مولعلا ليصحت نا نونظي اوراص ىتح سانلا ىلع ةهنم

 دادحلا بايغي تسّتكأ برعلا تريب اهتوس جاور مدعو اهتعاصب دادك مولعلا تأر
 كانه ةينتت ايئابساو برغملا قيرط نعابوروا دالب ةدصاق لابلا ةفساك تراسو
 برعلاب اوطلتخاو ةيقرشملا نادإبلا اوراز دق جنرفالا ناكذاو ٠ ةيبرغلا ةيولالا تْخ

 د اسال د امن ب اشسشللا سلا سس سس بسلا يا ل سس سس سا بل ل سس
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 اهلهال اًروسيم ةنس فرظ يف اهليصحت لعجيبلاقيف تاذلاب اهب ةصتخلا مولعلاو ةيبرعلا ||

 || نا بي ال هناب دهشي ةروكذملا ةدملا يف ةيرغلا تاغللا باستكا يف مهتهابن نيذلا
 نم موق دحو اذا در نانا كو و يف ابنم زاك اوفرصتل

 ةنلاسلا داوملا ىلع شتفتلاو ل نلي رطخلاو ىنغلا باكا

 ىلع ةظفاحلاب مبافكتو مالا اذه يف ةماقللا ةي دركلا مل كرتنلف تاذلاب كلذ نودصقيو

 0 تايد ياام 2 يو ت0 ةغللا

 ةلبقثسملا لايجالل
 ع ابلها فراعم وع وق دا ا ةغللا نا نايبلا نع نغتسم وهو

 موق هد يف يناعملاو ظافل الل دح صو نك نمو مهتاعارتخاو مرجاتمو مهعيانصو -

 ا رتغل ظافلال مولعم دح عضو اذا هنال ٠ هؤارجا نكمي الو هتلواحم زوج ال امم

 كاب قي لو لخد ام ابيف لخد دق ةريغك لايجا ذنم ينلا ةيبرعلا ةغللا يف لاحلا

 لجال ممدنع عيانصلاو فراعملا داما َنَع ةغللا تالت ناك مزتلي هريغ لوخدل

 ىلا اوس نا مهحلاصم ءاضقلو مهسفنا يف وه ايع ريبعتال ظافلا مادختسا نم نكْيلا
 ةجراد ةغل برعلا دنع تدلوت اذكهو ٠ ةيشوح ةديدج تالك اوعرتخي وا ةيبنجا ةغل
 | ةغللا اياد ددهتت اهارت ةجرادلا ةغللا هذهو ٠ بعكلا ةنل نع اًريغك فلل يد
 .0) مزتليف هتناما ام قوف اهظافلا نم اًريثك تيت اذكه اهيلع لاخلا لاط اذاو ٠ ةيلصالا

 || ةيلصالامهتاغلب نمرالاونانويلا لعف ا ةيبرعلا ةغللاب اواعفي نا رمالا رخايف برعلا
 باحصاو ءالعلا ةغل ةيلصالا ةغالا ريصتف ٠ ةيلصالا ةغللا لحم ةجرادلا ةغللا اوطعيو

 ةراسخ لوصح روصتي نأ نكي الو٠ جنرفالا دنع ةينيتاللا ةغللاك طقف سلا

 مايالاهذه ِش ا ناككاو سرادملا ددع دايدزا نكلو ٠ هذه نم مثعا ب برعلل

 ليتل اذه نم ةنينأطلا نم عيش ال نالعجي يني م يف اهتايز ىلع ةدازل انلماو

 موزأ معلا ةبلطل رهظب هسفن نع 00 يملا هاكح اممو ةفسلفلا يف هنامز درف ناك

 مايا قف اراخي ىلا أهنم لقشناو 2 لها نم ناك يلا نأ :لاق ٠ هليصحي ف داهتجالا

 اهل لاقي 0 نم يئا جوزتو نيتمزح ةيرق يف فرتعلاب لغتشاو روصمن٠ لب حون

 ندا نارقلا م ترضحاو اراخيىلا انلقتنا م 6 . يخا دلوو اهب اهنم تدلوو ةنثفأ



 1 ش ا

 1 قي لمسف هعيباو قوسلا ىلا هلمحا هسفن يف يبارعالا لاقف
 ظ د ممرد فصن يواسي أغا هل ليقف رانيد يئيامم لاق اذه مب هل لبق قوسلا يف

 هن .لقاو ه< امبسا رثكأ ام هل بت لاقو ضرالا ىلا هب ىرو اًبضغ يبارعالا

 نوذتغي و اهرب وبن وستكي .اوناكمبال 0و دل ابالان ا :كسرعلا نأ امو

 بكرم وا ةيرب تابرع ةلزنمم ةيلاحترالاهتمدخ لماكب موقن يشتناكو اهنبلو اهنوحنل |
 ا ردقلا ميظعلا مسجلا ل ائاطلاتاويحلا اذه: ةقلعتملا ظافلالا ٠ نه ةنوحسم مهتغل قرت ةيرج :

 0 1 دقو الآ عم وا ةلاحامل دجوت الو صاخ مسا هلو الا ةقانلل واظع :

 تالككلا نم اولا هيف دجت ةيبرعلا سوماق انعجار اذا انرص ىنح اهيلع لدت ةلكاخل
 5 دجوي هنأ ةغلابملا ليبس ىلع لوقن نا اننكمي و لاماو قونلا ةحئار اهنم ثعبتت
 2 111 ند 0 امال 2 م 2 000 اهربو يواست أ 7 ةقانلل تارابع ةيب رعلا

 ا
| 

 رات ف املا سلاود 0 و لبالا ةمدخ نع تابرعلاب مهئانغتسا عم تارابعلا

 ام لقنو حالصالل ”عساو ”ل## انهف ٠ اهتحيار نع يرجتلا محملا ةّئارب و اهجيحم نع

 طئاسو ىلا رطضي ةيرضح تاعوضوم ىلا ةيودبلا تارابعلا كلت نم هلقن نكمي
 ةندتم ةعامج طسو يف رهدلا هاقلا نم لك اهنع ريبعتلا

 لقاب تسيل ةالثم وحنلاو فرصلاك ةيبرعلا ةغللاب ةقاعتملا مولعلا ةلاح ناو اذه
 ال ةرضاحلا اهتلاح يف ايناف ٠ ليبقلا اذه نم حالصالا ىلا اهسفن ةغللا نم اجايتحا |

 نآل كلذو ٠ ةّثيعملا رما نم اهيلع بترثي ٠٠١ لاودل اًبلط مولعلا نودصقي نيرلا قفاوت
 لا ىلا بابسألا دل نم اذهو ا مأح ل
 20001 كل عوق باسم ةيسبا تدل وا دل نود لكلا ارامل
 ًافقاو اباك هتايح فوصيو ةياغ العجي نا مولعلل بابو ةطساو ةغللا هل تلعج امنا يذلا

 مي فار و موب ةناب ةناقبا عم يجراخلا هفرخزو هشقن ىلع جرفتي بابلا كالذ ماما

 لهجلا هعسي ال ميلسلا لقعلا يحاصو ٠ بابلالا باخنو لاقلا يلست ةثيدحو ةيدق

 ًاباوبا دعاوقلا كلت نيب ملاخداو اهماظنو ةغللا هذه دعاوق عضو يفنيمدقالا نم ناب

 تسيل اهنا عم ةلزنم 0000 يتلا ةليطتسملا مهتاليلعتو نوئفلاو مولعلا لك نم
 ةيقيقحلا رومالا:ىلا تافتلالا نع نامزلا اذه ءانبا هلت عوقولا دعب اصح تابسانم الا

 بابسالاة لح نم وه كلذ نا كش الو ٠ ةديفملا نونفلا ىلا لوصولا نع مهتقو لغشتف |
 ةغللا سوماق عضو بحي هناب هيف بي رال امو ٠ برعلا نيب نم مولعلا دقف تبجوا ينل

 ظي7
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 | اي[ نم ىيتستا ةروكذلا ظافلالاب اهيلع لولدملا يناملا, ل لدت ينلا ةيلزمل| بتسسضوا
 ٠ ١ليبقلا اذه نم يبرعلا قوذلاو ةيبرعلاةغللا ىلعيراطلا داسفلالوزي ةليسولا هذببو

 بجي نكلو اهريغ ىلا جاتحت تاغالا كلذك سانلا ىلا جاتحم سانلا نا اي هنا ىلع
 ةةلاقثو اًرفانت ال امسحو ةوق اهديزي امم ةغللا كلت لصايف هل دوجو ال امىلع راصتقالا

 | ةي رعلاةغللا سيماوق يف ةدوجوملاةثيملا ةرفانلا تاككلا كللت نع لفغننايخبني الو اذه
 تالككااهذبف يقرشلا ملقلاو يبرعلا نردذلا ىلع ليقثتلا الا برعلل هنم ةدئاف ال امم
 ' 1 ةديْدَج داوم وا ناعم اهمادختسا وا اهركد راملا ةيبدجالا تاقكلاب اهقاحلا بجي
 الع _ةجرادلا هثللا ن 3 اهطادبا وا ةيبرعلا ةعانصلا الو يلرعلا لقعلا اييلا 0
 ظ هريس ايل امع كي ا رق لا تسال لارا

 ظ ةبتعكملا ةيبرعلا ةغالا يف دوجولا ةريثكلا ةفدارتملا تامككلا عينمنا هب كشي ال اممو
 ! ةغالا باعحا شيرق ينب ناقدصي الو ٠ ةغالا هذهب تاكل يتلا ل ايابقلا فالتخا وه

 ةقللا هذه تاقرفتم اوعمج نييذلا نا رهاظلاو ٠ دسالل 2 امسمخ دنع ن :اك ى مصفلا|

 اين دقفي نأ نمنود ةلماك اهظفح ىلع مهصرحو مهماّتهأ ةدش لجالف برعلاةنسلا نع

 ا ة دا ةنأ مهنم ةليبق لكل ناك ن يذلا برعلا نيب اهداوم نم هودجو ام لك أوعمج *يش

 ظ 2 تافدارتملا ةراك نا نوبسحي ضعبل او ٠ اهريغ نود اهدنع ةي راج تاحالطصاو

 1 يفاعملا يف ةدايز ديفت ال هنال ىنغ بسحي نا بجي ال كالذ نا لاطاو اهل ىنَغ ةيبرعلا

 . دحاو ىنعل ةريثك ظافلا اهيف جوي يتلا ةغالاو ٠ تاغللا نم ىلصالا دوصقملا ين يلا

 . / ةريقف ةقيقاا يف ا اهب ريبعتلل ظافلا ابيف ال د>وي ال زيك نال دجوي هنا عم

 ظ يقأي امن مدقث ام يف اندوصقم متن و٠ هاينغا ال دارقف اهلهاو ةينغال

 ظ
 ىلا عقوف ةرء هتباد هب تجاهو ةرصبلا قرط ضعبي ةمقلع وبا موي تاذ رم لبق

 !اب ام لاقو منه م تلفاف هنذا نول دو هماهبا نو رصعي موق هيلع بوف ضرالا

 | كعادتجا يلع ممقجا مكب امينا )ينغا اروهرا هيد لع تك ات < ايا

 ةيدنملاب مكن هتيدج ناف هوعد مهضعب لاقف ( ينع اوازتعا نونج ىلع
 اذه املاقف ردن عال اا موا 1 موي تاذ داطصا ًاييارعا نا ليق

 لاقف رخا هيقلا م رملا اذه اهلأقف رخ كا دق م طقلا اذه املاقف رخن ا هيقل مث وعلا

 لطيملا اذه ام لاهفاحا هفا م عديملا اذه ام لاقف رخ 1 هيقل مث نويضلا اذه: ام

 ٠" نيسبلا اذه ام لاقل مايالا هذه يارطا ةيفلوأو مدلا اذهام'لاقف ريما
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 تازنا ىتلا ةغللا ىف اهناب اهل يعدا تنكل ةئيبلا ينم بلطت نا: نم فوحلا الولو |

 مم اهنا وه هب اهل يعدا نا بغرا ام لقاو :٠ يبضرالا: سودرفلا يف مدا انييبا بلق ىلع
 ةغللا كلت نم ةيقاب تالضف وا ةعرفتم ناصغا ةيناربعلا ةغللاو ةينايرسلا ةغللا' اهيتخا |
 كردت ال تاياغل سيجت عونب اهظفح دقهللا ناةغللا هذه رات نمنيابلاو ٠ ةلزنملاةيمد الا 1

 ةجر > ظحا ىلا .اولصو ةغللا دفع باس[ ن ا عمو - رعتنلا فوٌرصو.مايالا تابلقت "نم
 رم ةنوصم لقنلاو ديلقنلا ةطساوب ممددع هظوفح هغللا تيقب ةيربربلاو لهجلا نم
 ناطلسلا تعض نا دعبو ٠ ابروا تاغل فالخب ىتش تاغل ىلا: سعشتلاو. داصلا'نف'

 ةةلاس اهظفحلا ةيوق طئاسو عارتخاب ةمملا فرصو ةيانعلا لذب راص يمالسالا لقلا '

 نيب ىلوالا ةبترلا يف امالعجي يلاعملاو ظانلالا يف اهانغواهسوماق عاستاو ٠ ةحيجح

 يضارالا .نوكو ةغللا هذهب نيملكتملا ددع ةرثكو - ةعيم وا تناك يسال

 تناك ةنل يال دجوي ام ندحاو عسوا نم اهيف ةرشتنم يف يتلا نادلبلاو ملاقالاو

 اهتم دنقل مهمارتحاو ان الها رابتعاو ٠ لاعلا يفتاغللا يقاب ن هظعاو مها ابلبقتهنالعجي ١

 ءانبا لس ةدش نم هارن ام عمو ٠ اهلها ت ادا ريب ةلباق يطا 1

 رشلا مهتنل ىلا مهتافتلا مدعو ةيبنجالا تاخللا ىلا مايالا هذه يف ايس الو برعلا |

 37 بجوت بابسا نع متان يتقو كلذ نال رهدلا ثداوح نم اهيلع ىشخن ال
 ةيباحيا ما تناك ةيبلش بابسالا هذهو ٠ ةيجترفالا تاخالا يف .ةبغرو ةئيرعلا ةخللا يف '

 ةدحاولا ةهللإ نم 17 مادامو ٠ امنع بيست ام لوزي كلذبو الاوز نم دب الا

 نظلا يلغي ةغللا همله ىلع ةالظم ىرخالا ةهجلا نم ةفلتخم نونف يف ةيبر ءلا يتكلاو ظ

 ةيقيرفا يلاهثو برعلا ةريزجو دنملا يشو. ةيلاحلا اهترئاد يف ةرصحنم ريغ تبث تيا
 اوناكناو لضفلاب اطنورقي نا ماوقانيب الاوثو اب ودجو:اب رغو قرش دع ل

 نينجا ةدحاولا ةهجلا ن 1 جحترفالاو رث رثغلاو ميعلا يرن اننا عمو م 3 نوعيطتسي ال !1

 ُِى نيذخا ىرخالا ةبجلا نم نيحنرفتملاو سرغلا نيب اهاخداو مها اغل ةرئاد عيسوت ف

 ةخال قبلت ال'ةرفان ةيبنجا تان ةسوناملااهتالك مهلادبا ةطساوب مهما ةغل ةتاماوداسفا

 برعلا ءانبا نم سانا مايق نم دب ال برعلل قبلي ال اهلها سوبلم نا اي ةيبرعلا
 يزوكسو هتروكيسلاو نويسموكلل نويفالا نم ايفاك ار ادقمنوقسي مهتفل ىلع نيرويفلا
 حور نم ةئينق نوعضب و اهو يف لما قبب ال ثيحب اهيلع يمثيف اهاهاض اهو مدنفاو

 تاكككلا .ءرم ادرج درج ؟لهو يديسايو يفذخاوت الو ةنايضلاو ةلاعلا فنا ماما رداشنلا

 سل ا سم مم سس

 ظكتكةانالل8
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 ضماوغلا لل تحن ةروعس لزت من اهتاساسا نم نيلوالا يدابم نم !ًريثك تلبق يتلا 1

 ليبقنا 0 وس ةوادجتو ا: اه لكك: اهدجحوي تأ نومزتلب عبطلا ةعاتص دقق عم اوناكو |

 ةوكربك [ يع يبا ىثنالا ةوق كالذكو ٠ مزعلا فيعض م مرخا ريغص ةأنق سار ةطساوي

 ةديردشلا ةوابغلاو قيمملا لهجلا راحب جيل يف ةروصعم راصعالا كلت يف تناكايندلا يف
 : هرافظأ ة ةموعن يف للعلا سار ىلع ب ا مدختسس ةوقلا هذه تناكأم اريثكو 1
 اذ مولعلا ب 1 ديتفأ نايسالا 0 ناك ءاطعلاو رفا ةوقلا هذه: بزح مدعو )

 ةعرسلا نم رادقملا

 هنأ أهنم ٠ ةدن دع هجوا نم كالذو صالا اذه ُِق ماعلا ىلع برعلا ىلفف اعلان

 ١ نقلا تاعزانملاو بو ورحلا ببسإ ١ يشالتلاو دقفلا رطخ يف بادالاو مولعلا تناكاهف.

 برعلاظ فا هيلا ىو وم 00 سرادم يف اهمسفتل تددحو شر هلا ماعلا يف ةيلهالا أ

 الوأو ةديدخلا مولعلاب ةعدقلا مولعلا طبررت ينلا مولعلا ةاسلس نم ةطسوتملا ةقلخلا ىلع

 را هثي ذخلاو ةعدقلا مولعلا نيد غد الذ ىرت يك تاق ندهن دوحو

 برعلا تن ةللثلا املايجايف ةوابخلاو لهجلا سلس يفةصياغ ابر واتناك ايف هنااهنمو ٠ هئلمىلا ظ
 ةيامعو لظ تحن مولع لا تادوو مهتلفغنم اوقافتسا امدنع جنرفالا نابش لوبقل مهسر' دم

 ةفاعضا ىرسلا ديلا م "لئلا ميتلوان كانهو ٠ ممدالب دؤدد 2 يمالسالا ملعلا

 ا تار 0 ىعا كلاب هلس ةنامسمت رك ليم دج ةولوانت كقول :

 ١ كا نرملا تلد! عانت نم ايناس سرا ده ازتكتاو نلمح الاطوال 0
 !:انعروأ ماسقا عييج نم كانه لا ةدراوتملا ىراصتلا دنمالخ كفتو راتتنمو ونرلاتم قو

 ناتويلاو دوزنلا نا ىتح سوتبلاجو اظارقبا مصر بطملا ملعت لجال 1 1
 برعل | نم ءافشلا ةعانص للعت نم ٠ مهتودق ةطساوب نيذلا مثبرعلا نا كلذ نمو

 مولعلا بلط ىلا ليقفلا مهتابس نم ةللفملا مملايجا يف شر فالا اوهبن مهعيادص نسحو |

 لوس جيرفالا هب مس كاذو عيادصلاو 1

 مادختسا ىلا جايتحا نود نم مولعلا لوبقيف اهتيعوظو ةيبرعلا ةغللا لضف 6

 7 دوحضولا :طيابنولا ( زف: م يك قلل ناناغو: + ردن ام يالا :ةيج) للا

 قلعتي امو ةيبرعلا ةغللا ىلع مالكلا يف ”اليلق انعسوت اذا ساب ال ابلها نب اهراشتناو

 لوقنف دارطتسال هجو ىلع أب

 اهفرشاو ابلككو ملاعلا تانل مدقا نم فن ةيبرعلا ةخالا ناب كشلا ىلا ليبس ال
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 انو سوليجروو سوريموه راعشا دوجو عم هنا بيرغأا نمو ٠ مهتحيرق ةدوجو

 ستقم *يش برعلا راعشا يف دجوي ال نيروهشملا نيينيتاللاو نانويلا ًءارعشب نم ؛

 تايملالاو ةفلفلاو ضرالا ممرو خيراتلاو كالفلا ع يف ىتش انيك اوفلا دقو٠ اهنم ْ

 فقفلاو قيسوملاو تانابنلاو ةعارزلاو بطيخلاو ةحاسملاو ريخلاو باسملاو تاسيللا ٠

 ْ ةفايقو ريطلا رجزو لمرلا برمذو ةفارعلاو ناك اوللعت دق نونف كالذ 5 ْ

 مهاراخ مهفيناصت كلذ عي يف ترثك دقو كلذ ومنو علاوطلاو رحتلاو رثالاب |

 | بلقلو مايالا رورم 0-2 يتلا ةيبرعلا فيل اتلا تسربف ىلع فقو نأ. حضتُي 5

 زي راب ةشكميف دجوي هنأ ليق ٠ نيرخاتلل اسخنمو دوك نوكتل ةظوف#م نامزالا |

 هنف يف هنامز درف ناك نمو ٠ هدحو وحنلا ةعادص يف فلم ىتيام نم رثكأ ةكلم ا ظ

 10 قءارقلا ف بنك نباو ةاضقلا ف كلاط ىلإ نباو ببسنلا ف ىيشسلا < |
 خي ني ريس نباو صصقلا يف بهوو ريسفتلا يف شايع نباو ضيارفلا يف تباث .

 رعشلا يف ينملاو ضورعلايف ليلخلاو ليواتلا يف لتاقمو هقفلايف ةفيدح وباو ريبعتلا |
 ةنسلا يف لبتح نباوبطلا يف يزارلاو تاماقملا يف يري رحلاو مالكلا يف يرعشالاو

 | يععمالاو ءاشنالا يف لضافلا يضاقلاو بطخلا يف ةتابن نباو موجنلا يف رعشم وباو
 | يبارافلاو خي راتلاييف ادفلا وباو ايميكلا ف رباج نياو ةندلفلافاسنس قباو رداولا |

 ١ اذه ٠ اهريغ يف مثريغو تايم الا يف يللازغلاو ايفارنخلا يف يسي ردالاو تايعيبطلا يف

 | ةققدملا مهغيناصتب اهوشزو ةيب رعلا انمنل اوبن نيذلاماجتالا !نتوخا ىسنن نا يغبني الو

 نيع هل قب مل اديب رعلا بتكلا نم ًالابج لب ال ةلالت اوذخا دق حنرفالا نا عمو
 اهدحو يف مايالا فورص ادل اهتقبا يتلا فيناصتلا ثلا ىرن برعلا دنع رثاالو '

 ١ شو ةيتالا روهالا اهيلع فقو نمل نهربت نال ةيفاك |

 غاونا .ةثلث امس الو مولملا ليصحتل هداد سا ندحو يبرعلا لقعلا ةدوج ”ةلوأ

 | ملاعلا يف دجوي ال هنا ىتح ةيوغللا مولعلاو ةيضايرلا مولعلاو ةيميبطلا مولعلا يثو اهنم

 هيف تقبل كردي نا لوقت الح بردا وقوي نأ نور ذب[
 | ليصحت اعبط ةنرتقملا بعاصملاو تاققشملا ةاساقم يف مدلجتو برعلا تابث ايناث

 ظ ةلق انربتعا اذا حوضو كالذ ديزيو ٠ اهيلا ةكرحلا بابسالا دوجو ىدل كالذو مولعلا

 | ريغ رنئنيح اناك يئابربكلا لايسلاو راخيلا ناف ٠ مايالا كلت يف اهفعضو طباسولا
 | ةربكملا ةراظنلاو ملاعلا تاوق ربك نم بسجت يتلا ةعبطملا تناكو ناسنالل نيعضاخ

 ا سل . جشم سس سس يي يحيي _ | بيبي سس سس سا 7205-5



 "م

 دقت بتك ىلع يون ةريشعم ا ع يناغلا ليخلا 2 0 0 لسن يذلا

 5508 اهنم دما لَ 1 و ةفافلاو خي راتلاو 0 1 0 ةيام ابنم نأك

 006 0 ل كلل ل ناكل ١ رحل يروا بتاكم يف نالا ىلا

 4 ةيكةسردم ةرشع عبسو
 ةادألاو مواعلا باستك ا ىلع مايالا كالت يف برعلا صرح ةدش انل متن هنايبمدقت ايف
 مث واع تالضف نم انيلا لصو ام يف رظنلا انققح اذاو ٠ اهراشتناو اهو ف مثداهتجاو

 ١مم !١و نانويلا نم زيك نونو امولع اوذحا دق اوناك ناو مهنا ىرن مهداهج 0

 | ال نيدلقنم اوناك امنا مهناب لسن نا نكمي ال سابتقالاو ةمحرتلا ةطساوب نادلكلاو

 | مهنا ل اعلا تيقن لا مولعلا سقت نأ ىرن اننال ٠ مهضعب معزب , 5 نيعرتخ

 50 كا را يادار اف ا 0 نم اهومجيرت

 ا | نارتحا لسسنبو ةريخك لايجاب مولعلا ىلا برعلا هابتنا لبق دجو يذلا الثمبطلا نف
 ادع 1 لكل ل الانا لؤي 1 ناك وسلاح ىلإ هعيش واوا قانوبلا طاع ل١
 1 اف |ييكلا ةعاندو ٠ يوال لاب هاعم باتك يف ة ةقرفتملا هباوبا عمج دتيزارلا ع 1-5

 ةلزقكلا تايدذعتلا ةتلدادو داع ماهوالا هيلا ثرس دق 1 نرعلا لبق تناك

 أن ناك هنأ عم بطلا ع ف هتلذداو ةيقيقح رد رومأ هيف تعرتخاو سرعلا هتذخاف

ٌْ 

0 
 0 بهذ 2 نداعملا ليوحن لجال مر زل زو نق ١ نم مهمايا لبق

 ءافشو ةثيبلخا حاورالا ر ميل ةمداخ وذ هنا نونظي ل ةقسالفلا |

 | اهتذخاىتلا رخالا مولعلا رثكأ يفلوقلا اذكهو هللا ءاش امىلا ةويملا ةلاط ا

 | يعف برعلا تاءارتخا نم اهنوك يف كشي ال يتلا مولعلا اماو ٠ بناجالا نع نلطا
 | رظنلا انعما اذا اناف ٠ اهنيناصتو اهتادرفم دادعتل ليطتسم تقو ىلا جاتحي ةريثك |

 نيناوقلاو طباوضلا ةيدعتةغل مالسالا لبق تناك يتلا ةيبرعلا ةغللاب ةلعنل مولعلا يف |

 ةعانص يف ظح الو نرونفلاو مولعلا ىلا تانالا مل نكي مل موق ةنسلا ىل- ةقرفتمو
 ةغللا هذه اوعضوف ٠ اهداجيا يف ةمحلا اوفرمد دق برعلا نا ىرن فيلاتلاو فورحلا

 أ

| 
 دق دق ةروهشم 0 2-5 اوبترد داسفلا ن ٠ اهتنايح ل ادا ندنا وتو طيباوُخ ملا

 نايلاو ينامملاك ةفرظعسم هريثد < وف امل | ل ابظذح لجال بوعلا 42 لعل لا نع ادوعمج

 لددحو قلن ماما كلذكو ٠ اهلسحنو اهيدع ل اال اح 2 صقر لاو عيدبلاو ١

 ممداهتجا مئاقن نمالا نكت مل اعيج ملاعلابوعشيقاب دنع دجو ام رثكا اهنم بز 1
 ل |
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 ما

 املس ةميظع ةسودبت هادتي نيو لاف سمحبما وهردألب هانبأ لع يرش ل
 اهيروص يس ةسردملا كلتل ثريظن ةيمالسالا كلاملا يف نكي ملو ليق ةيرصتتسملاب

 نيسردملا نم !ًريفغاَعمح اهيفبتردقو اهفاقواو اهم اهقف ةرثكواهفرخزو اهعاسناو اهتالااو
 لك ممدقتفي اصاخ ابيبط ءابقفال بترو ًاصاخ امامح ةسردملا لخاد ملل ىنبو ءاهقفلاو

 مهنع لضفيو مهيفكي ام ماعطلاو زبملاو تارهاشملا نم ممل ماقاو موي
 || ,ىلعلا ةيوقن يس يكولم وذحا اأودنخ :باونلاو ءاززإلا نمار يفك ناواذها |
 ةريغك ةلايجا تيب الفم رصم.ناف ٠ ةمصاعلا:نع ةديعنلا نكامالا يف اهدادتماو
 ةيرقو ةدلبو ةنيدم لكيف مولعال سرادم اهيف ىرت تنك ىتح ءاللعلاو لعلاب ةنيزم
 نانيدفلا هدالب خياشم ىلع ربش لك عزوي ناك سمسا نولوط ,نب .دمحا نا ليق

 ل ل ون اهئارقفو اهئالع ىلع عيزوتلا لجال دادغب .ىلا.لسري ناكو
 لزم ذيل فالا ةتس ىلا ةفلتخم .تاقوايف دتت ةنيدملا هذه يف جلعتلا دياوف.تناكو

 ددع ةراكإ نم روظي اهسرادم _نسحو ٠ .يعانصلا نبا ىلافي رشلا نبا.نم ةبتر لك
 سرادم شنت تناك د قف ١اهنم اوجرخ نيذلا نيمجنلاو ةادطالاو نيخركملاو ءارعشلا

 اهسفن ةع7اعلا نايواست اتداكةفوكلاو ةرصبلاو + ةدلب,لك ف بتاكمو ةريكو ةريذص |
 | فيئاستلا راك اعط اوجرخ نيذلا نيروهشملا نيلعملا ددع ىلا ل ةرشلا يف

 ام ناك ددقرعمو ناهفصاو خلو .بلحو قشمد كاذكو ٠ اهؤالع ابغلا يتلا ةربتعملا |
 ]| للعلا وذ ٠ ٠ ريفغ عمح اهنم جرخ دقو ةربتعملا بتاكملاو سرادملا نم ريثك |
 ظ سافو ناوريقلا 2 نع لفغن نأ يملا الو . مركذإ تقولا انعس ال نيذلا نيقئدملا |

 الجال .ةربتغم .بناكمو ةيئاس سراديب ةبيزم تناك يفلا برغملا لاا ملا

 نورقلا يف ةيئرفالا ةريغلل ظفح دق ةروهشملا ميهتاكمو ةيراغملا سرادم ةطساوبو ظ
 ْ ظ نونفلاو مولغلا نء.ةرخاف زونكو ةنيي رياخذ ةرخاتملا |

 ١ اة ف ارشأو نامل قاكزلي ةينرفلا بادالا اهيف تأل ًالتينلا دالبلا نا ريغ

 | افودرك ناف ٠ اينابسا دالب يه ةيقرشملا نادلبلا يف تسرد نا دعب:ةليوط ةدئ اهيف |
 0( دقو ٠ اهبتاكمو اهسرادم ةمظع يف ىرخالا اهادخلا خافت تناك ةطانرغو ليفي |

 5 ابيلاها نم ءاريعل' لوخ نم الجر نيعسو ةيأم وع اهدحو افود ةنيدم ف ناك 1 |

 | لكوتملا ةزوح يف ناكو ٠ باتك فلا ةياييبررا وحن ىلع يوتحت ةوظع ةبتكم اهيف ناكو |

 | ةهابنلاو .قذحلا نم ةقبط ىلعا يف نالا ىلا اولازي. ملو اًيدق اوناكن يذلا ةيراغملا يلع
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 ١ | رثكالا بتكلا نم اهيف هدوجو نكمي ام اوعمجي نا رصمو اي روسو ةينيمرا يف هئاونو
 ' لكي عمجت هيلع باغتينلا يلاقالا بادآ رياخذ تناكف ٠ هيلا اهب اونعس و .(نابتعا

 ابيرسكم هدنع ايادملاوفمتلا رخناو ةيزج لظعاكه شرع ماما عضوتو كانتعا
 | ١ لخاد .دقو ٠ معلاو نيبناربعلاونيبنانويلا بادان 0 اح .دادشب ةلطباد لالا م
 ا ىايتساف ممرضح ام.اهنم هيلا اوثعبف ا مممدل اه هتلص ملاسو موزلا كولم

 ا, ىسانلا ض رح مث نكما ام .ةياغ ىلع هلتمجرتف اهتمجرت ماكحا مهفاكو ةمجارتلا ةريم اهل
 ٠ حاّرشلاو نيلبلا ن م اًقلوم دادغبب هطالب ناك اذكهو اههلعت يف مهبغرو اه ارق ىلع
 ظ ءاكللاب ولحي 0 زلم ةحاع تناك 5 هلع ةسردمه دادغب تناكف نيخرالاو

 , هقلخ نرم هللا ةوفص م لعلا لها ناب هنم الع مهتاركاذج ذعلب و مهترظانج سنايو

 ظ ام يف اونتهزو ةقظانلا سفنلا لئاضف لين ىلا مهتيانع اوفرص دقو هدابع نم .هتبخو

 ةيلوعلا عئانصلا ةقد يف سفانتلا نم مهعزنم عزن نمو كرلاو نيصلا لها .هيف بغري

 «ياهبلا فا اوملع ذا ةيناوهشلا ىوقلاب رخافتلاو ةيبضغلا سفنلا قالخاب .يشابتلاو

 جدلا حيباصم غلا لها ناكب بسلا اذلو٠ اهنم ريثكيف مهلضنتو اه ذ ىبكراشت
 0 + دوجوب لعب ن نكد نيكل فا ليق ٠ ممدقفل ايندلا شحوت رشبلا ةداسو |

 ثلاغلا ليئايم عم حلصلا دقع الف .ةينيطنطسقلا ةبتكم ين:ةيلتلا فيناصتلا نم ةعشنم
 نم عوج 00 ليئاخيم كلملا نا ةدهاعملاو رطل طورش دحا لعج .مورلا كالم

 الصم نأ ييدصء امو ترؤك ملا ةبعكملا يق ةدوجيللا توجتولا ةرداذلا:ةرهتمملا تينا
 دلعب و لبق ٠ .ةفرشملا .ةيب رعلا هتغل ىلا هرب هطالب ءالع قذحا سما ىتح هيلا الذ

 جلا قارحاب ما هتفل فرش ىلع ةطرفم ةريغبف ةربتعملا بتكلا كلت ةيبجزت مين
 نكاماو ةرصبلاو دادغب يف :ةياكةريغك سرادم طيح نومأملا مايا يفو ٠ ةنلصالا
 ' ة الل ىضوحا نوماملا نأ لقا - .ةفاحخم عيضاوم يف ىتذ بتاكم تعمجو ىرخا

 ينانويلا فوسليفلا ويلب هيلا ثعب اذا ةقداضملاوميادلا حمصلاب هدعوو مورلا كلم ىلع

 نيمخلا
 ا دالا تاتكا قوسملا وفرص ءالعلاولعلا نع اوماحن يدنا ءافلخلا نم وهو

 مينتلا ىلا دئاز ليم هل ناكو قيسوملاو رعشلا ينف يف رهام ناكو ٠ قئاولا اهناقثاو

 نيسمخ نشع.هنا هل اوردتقف هدلوم ف ايران نيمجنلا رضحا هضرح ةدعشا ا[ هنا ليق |

 ةفيلخ رخاو ٠ مايا ةرشع الا م ملوق دعب ش عي ل هنا الا مويلا كلذ نم ةفئاتسم ةنس |

 0 تاتا
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 لأن 07 ٠

تح هجلاعو هب فاطلتي روك ذملا بييطلا ا دادغب ىلا هرضهتساف ٍ
 | هضره نم * ىرب ى

 روصنملا دنع ماقاو اتالهش قب ىسع هذيلُب هعم رضحا دق ناكو !دبدش احرف هب حرفو

 يننا نينمؤملا ريما هل لاقف هدلب ىلا فارصناالا بلط هضرم دتشا املو ضرم ىتح
03 

9 

« 

 نينمؤملا ريما يدي نيب فلخا انا لاقت ضارمالا نم ةحار تدجو كثار ذنم (

فارصنالاب هل نذاو رائيد فال ةرشعب هل صاف رهام وبف يذيلت ىسيع
 راضحاب صاو

 ٠ ابييط هذختاف اًرهام هدجوف ءايشا نع هلاس هيدي نيب لثم الف انالهبش نب ىبيع

 لوخد يف روكذملا ينانويلا يببطلا عوشيت#ل ةنويدم قافتالا اذهب برعلا .تراصف

 ةرهش ديشرلان وره ناتو
٠. 9 

. - 
 . ١ -

 نيدهب امرغمو قيدأاو وعلا ارهام هسفن ره نأكو : ةعيسملا هك يف اهرتشنو

 ةيمالسالا كلما مولع يف ةريغك فاضت همايا يف بجك "دقو . نيفرظعاملا نيننلا

 0 هنم سانلا برقاناكف ءالعلا لوو رباكأ نم 1 عج هطالب يف عمج دقو

 ظ برعلا تحضاف ٠ «هلزنم عفريو .ممءاطع لزجيو مهاوثم نسحي ناكف ٠ هالعلا هيلا

 ايي يل < يال نادل ىف عيرسلا مهمدقل سا يف هل اًريثك نينويدم

 ذكصق وا ناكم ىلا رفاس 896 - الل ةسردم هبناجي ىنب هتكلمم 2 عماج 2ع

يثعي راك“ هنأمز ءالك نم ةيأم كحم سوما جملا
 أ 36 اليم ءالعلاو لدو انيا معلا ر

 ظ لواو هسرادم سر نأف بهذملا أ ف هلا نمد

 ظ
 , بادالاومولعلا ءايحا يف طاشنلاو ةمهلاو ةبغرلا يف ةئاع

 0 ل ل

 ةرعب يردزي نكي مف : يا
| 

 ايلا ١ الت ايارصن كلينر ناك نكرم يف ةيلاعلا سرادملا يف مولعلل ريدم

 ةقالخا مركو هلقع ةدوج ىلعلدي يذلا اذهدلاغم ىدنقا دقو هيوسأم ب اننسوي هنآ

 ةمساعلا يف لمت تناكينلا بادالا تدتما ىتح ليلقي الا ضم مل اذكهو ٠ هال

 ةفالخلا ءاصقا ىلا ةرشعنم
-- 

 ٠ توره ىب نومأللا هللادبع ةفيلملا وه ةيبرملا تاوالا نيوط شوا

 | معلا بلط ىلع لبفاف روصنملا هدج هب ادب ام 7 هيلا ةفالخلا تنففا امل هناف ٠ ديشرلا

 هدلاو ةويحيف ذْخْما دقو سردلاو ةعلاطملاب اعلوم هرافظا ةموعن ذنم ناكو هعضاوم يف |

 هبلت مل ةنطلسلا تف وت امو نادلككلاو ماو نانويلا ءاثع ريهاشم نم هل ةباحت

 ةارعشلا تناكف ٠ أممابرا قحو اهقحي مايقلاو مولعلاب هانتعالا نع اهتمشعو |هتامبم

 ا لا دو ٠ ةلمو دالب لك نم دادغب ىلا هيلا دراوتن نوسد:ملاو ةفسالفلاو
 مسسسلا ةج كال ب

 را اا010
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 0 سسسممب حج

 الاوما ةرصايفلاو ةينموهلطبلا لذي ىلا ةربتعملا ةنزللا هذه دقف ىلع فسالاو نزملا |
 0 و روك نما ىفاقلا مالك نم هانركذ ام ةعص لع ناهرب كلذو ٠ اهعمج يف ةيسحلا
 اعيش نوربشعي اونوكي | ماو مولعلا نه يسب ناعت م مالسالا ردص يف برعلا نا ّْ

 ربدقب ميردنلاب صقانتي ناك لعلا رومالا نم مروفن نكلو ٠ نارقلا الا بنكلا نم
 30 دزاك ىلا ةذيعسلا نانلبلل يكالتما نا بير الو ٠ مبكلمو مهتايد دادتما |

 ىحالا اذه يف مهمدقت ناكف ندّتو فطل حور مههف تل ميدقلا قنورلاو قوذلل

 قوطسل نيبلوتسم ربربتلاو لهجلا ناك الو. برا نيدايم يف ناك 15 ًابيجعو ًاعيرسم |

 تاعزانملاو ةرئاثلا بورحلا ببسب كاذو ةيجنرفالا نادلبلا نم مسق لك ىلع ةديدش

 تدجو ماحم الو قوس باذالاو مولعا قبب مل ثيحب اهاياعرو اهكولم نيب ةنكمتلا
 ا كلت ردع نم ةعاترم هيف لظحست هاجم نزعل نيزادم يف نوتفلاو ىلعلا
 د ل12 تاع ا اهيىفتتا نائوملا تتاح نا عمو ٠ ةلظلا لايجالا كلت ةواعو !

 برعلا ةيغر نا ىرن سياكرأب مايا يف هيلا تاصو ام ىلا تلصو ىتح ةئس ةيامنات |

 رمي ا هنا ىتح رادقملا اذبب نيديدش انا امو مولعلا كانك مهطاشنو ٍ

 الا ةادسمأ نيبو هيرب ربو ميشحوت قمعا نيب البلف رك وا ةنس ةياعألا ظ
 ةيردنكسالا ةبتكم قارحاب ىعا باطخلا نب رمع ناف ٠ ةعستملا مبكلامم يف اهراشتناو |

 ؛ةيطلسلا تخل ىلا مولعلا نع نوما وتس اسعلا قلرا١٠15 ةنسو مي 151 ةدس

 ةنويدم تراص ابسفن ابوروا :نا ىتح ةيخيراتلا ثداوحلا بجتاو برغا نم كلذو

 نونفلاو مولعلا يف اهتالاخم نمماب اهتي رحو اهتنايد ينلاخت
 ا 205 ءافلللا ءالوهأ مايا يفو ةيومالا ةلوذلا يف'برعلا ةلاح تناك ذبف.

 "1 هيا رعلا مولعلا ليج نكلو برعلا لوقع يف ريثاعلا نم ايش تن دحا دق نانوبلا ظ

 امدنع كلذو ٠ دادغب مايقو ةيمالسالا ةكلملا ةعسق دعب الا "قرشلا يف ءىدتبب مل
 | ثبات رئئنيخ مدقت 0/9 ةنس ةيب رعلا ةدطلسلا تنم سابعلا وبب هافلخلا اوبن |

 ةفيلا مولعلاب مسخ ىنتعا 00 لوا 4-00 ايم ّ نطفلا تع اهتلفغ نم معلا

 م اكو | ةيبطعلا تاحوتفلاب روهشملاو دادغب ةنيدم ناب روصنملا رفعج وبا يفاغلا

 روصنملا ناكو ليف ٠ موهنلا ملع يف صوصاخا ىلعو ةفدلفلا لع يف افاك هقفلا فهلعأر

 ْ ةابطالا هجلاع انك ناكو ةوبمش ةلقو اس هاتبو ندين م هكر دا عل لق أ

 | ءابطالا لضفا هنا يروباسينلا عوشيتم نب سويجروج نع هل ليقف هضرم دادرأ |

 تتم مع توه عدحمب 3 يي بي ل بيل مس ٠١ ل سي يي يي اتت تذظذظزآذآ#ظآآآ2-----1 2
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 | قئاوايف مالسالا رهلظ تح بوعلا ب اد كلذ لزب ب اهربشا قو رورتملا -

 | بورح تسوي مل نمو نم نم نيب تثدحو ميهنم موق نماف عيسملل عباسلإ نرقلا.

 الج فوقولا ىلع اًريفك اندغاسي ال خيراتلاو ٠ انه اهزكذل لحم ال ةريغك ,تاءزانمو
 | فيطللانفلا اذه يف مهئانتعا مدعو مديع مذاقلل ليبقلا اذه نم . لاح ةقيقج ىلع

 مالسالا روهظ دعب برعلا نيب مولعلا ةلاح يف يناثلا مسقلا

 نعت 0 مالسالا ردص يف .برعلا نا يسلدنالا دمحا نب دعاص يضاقلا لاق ٠

 تناك اهناف بطلا ةعانص اشاح اهتعيرش ماكحا ةفرعمو اهتخلب الا مولعلا نم .ثيشب

 الو اهبلا َط سانلا ةجامل مريهامج دنع ةرو م ريغ مهنم دارفا دنع .ةدوحوم

 ' مهليم يتم نايللاو ملاقالا متو .بورخلاب مايالا كلت يف برعلا لاغتشا نا يفخي

 ىلا .تافتلالا نع مهتملا مهكح ةرياد عيسون يف مهتيانع طرفو تاراغلاو .وزغلا ىلا

 4 ٠ةنش ةيردتكسالا ةذيدم اعلا نب ورمع تف ال.هنا ليت ٠ .مولهلاو باداألا سما ْ
 ىحي هيلا مِدقن :ةليطتسم:ةدم امترصاحت دعب تالذو لاطخلا نب رمح ةفالخ .يف ميسم

 هيلا .هب رقثو .هايا .هتمزالم دعب موي هل لاقو يوحنلاب فورهملا ةيجوقعيلا يردنكسالا
 انف ٠ اهب ةدوجوملا فانصالا لك نع تمحو ين رددكسالا كصاوحب كطحا دهقكلنا
 امو ورم هل لاقف ٠ هب ىلوا نحف هب كل عافتنا ال امو هيف .كضراعا ال .عافتنا هب.كلل

 يننكمي ال ورمع هل.لاقف .ةيكولملا نئازاطا ,يف يتلا ةككسا بتك ل اق هيلا .جاتحت يذلا
 ”الولا 11 نوع يتكو باطلا نما رمع.ليينمللا ريما نادشسسا دعب كا نما نا ٠

 ظ : هيف للوقي رمت باعك هيلع دروف يحي لوق هلوعو |
 ١ وع هللا .ب باتك يقف للاب 51 قفاوي ام ايف ناك ناف 0 ذ قبلا ١| كلا |١١أماو ْ

 ا يلصو اف ٠ اهغادتاب .مدققلف هيلا ةجاح الف هللا بانك ف لاخي اهيف ام ناكن او هنع

 اورق ضيق ايةاوح او :: ردقكسالا تان لعابقب ربتف عرش ئينمؤملا نينا لامك
 دنا لاق ٠ يام .ذلا .ةباعب را اهبمك ددع ناكو ليق٠ ةليوط ةدم اهب تدلقوعضاف
 ةناز طا .هدلله نا 2ع اذاو.٠ بحجتاو ىرج ام عجاف ةدقلا ندد هتءاور هلنع نيخراوملا

 اك نانويلاو .رصمو .دنمللا مولع بتك ىلع لمششت تناك ن ويسارس تلا فحتت تايب |

 / نم اوفافتسا امدنع برعلا نا نم دب الو ٠ اهضيوعت نك 5 »ل :ىظع ةرادخ ايقارخا 3

 0 تاساح يف ملاعلا ةيقب 0700 نونوكي كيلي ,ةنداللا كاندي نادلاب لجل ةلفسأ]
 ؟س حيي ب ببي با يي يي بببث#آآا ١
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 | :ماسقاةثالث ىلا اذه انباطخ انعسق دقو ٠ مهفالسا راث 1 ءافتقا يف هبيغرتو

 مالسالا روهظ لبق .برعلا نيب مولعلا ةلاح يف لوالا مس

 ' .نوفرعي ال نيبما اموق اوناكةيلهاجلا مايا يف يا مالسالا 0 نأ

 يناعا لعيععف اهب نورخافتي اوناكينلا مولعلاو ٠ مهنم ليلقلا الا ةباتكلا الو ةءارقلا

 علاطم تاقواب ةفرعم اذه عم مل ن زاك نلبحا فلاتو راعكألا قنو مههتغل ماكحاو |

 ا لأ ظرف ورك رمأ) ام نبع رز مياطماب 5 كلا امنا لم مرات مهلا
 لعن, قيرط .ىلع ال ةشيعملا بابسا غِ كلذ ةفرعم ىلا مهجايتحال ةب ربل لطم

 5 ةيادعلل مهعيابط ع الو ةؤسلتلا لع نم ع مخ 5 هللا أ عمو ٠ قياقحلا | ا

 نوتاي اوناك مهنا .ئيح رطاخلا ةعرسو تانألا ةحامتو سلا ةقلعا 3-6

 كلذ ىلع مدعاس يدذلاو ٠ دادعتسالاو ةيورتلا دعب مثريغ 1 ال اع هلاجترا

 يتلا .دالبلا نسح عم اردو اين .مالكلا ف ةرخافملاو تاراغلاو وزغلل مهتبحم ةدش

 نزاواحي اوناكو ىرقلاو .ندملا ناكس مهو رّدم لها كاذ "ذا اوناكدقو ٠ اهونطق

 .ناكس مهو ربو لهاو ةراجتل ضرالا يف برضلاو ةيشاملاو ليخنلاو عرزلا نم ةشيعملا

 معقاوملنيداتوم الكلا تبانملن يمته اهموحلو لبالا نابلا نم نوثيعي اوناكو ىراكصلا |
 كلامه رم نوهجوتي ٌحويعلا من رو سلا عيعاس ايركلاح نو رطقلا
 | هتقان, نع مهمضعب لاق اك لاحرتو .لح ف نولازي .الف هانملا- ءاغتباو بشعلا للط ف

 ىدو دبا هنيد اذهدا ينيضو 1 1 لوقث

 يفتي الو يلع يتب اما ةلاحتراو لح رعدلا ”لكأ
 ضرالا تكرعشقاو .هاتشلا ءاج اذاف عيبرلاو فيصلا امز مهب اد كاذيولكف

 نيرربطصمو نامزلا ديهج نيساقم كانع اوعشفماشلا فارطاو قارعلاف اي رأ ىلا اوشن

 شيعلا سؤب ىلع

 ظاكعو ةكم قوس يف ةنس لكيف نوعمتجي مايالا كلت يف برعلا ناكو لبق |

 'اذكالا ىنودشاتتزو نوعيات هوي نيرشع ليقو .!ريش .كانه فتلزيت

 فرحاب ةرفاظلا ةئيبنلآ ر اعشا نوبتكي كاذ نم اوهتنا اذا اوناكو ٠ اهيف نورخافتيو |
 نمو ٠ ٠ ةعكلا 5 دوسالا رجملا ىلع كلذ نوقلعي و يرصملا ريرحلا نم سا اء ةيهذ ْ

 , تاقلعملا .مراعشا نم انيلا لصو اممو٠ تاقلعملاو تابهذملاب راعشالا كلت تييعم مث ظ

 اس يباب يا اذ || | | ا
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 ملتلا ليبس ىلع ساوملا ةطساوب ولعلا لدي امنا يرشبلا لقلا تا ايئاث |
 ال تراك ندو ٠ دحاو تنو يف ةداضتم روما عسي ال نا هنأش نمو ءارقثثمالاو
 الو ةباغل الا ةيمث ليصحت يف ثدي ال لقعلا نا اهو. امم ةليذرلاو للا عاتجا 5
 لقعلاو ٠ اهتاذل موللعلا بلطت ايل اهنم ىوقا هيلطي ام ةذل تناكاذا الا ةقّش لمي

 تاداعلاو خانملا نا ىنخي الو٠ ليبقلا اذهنم هابتنالا وا تابسلا ةلاح يف نوكي دق

 لوقعلا يف توافت دجوي هناو ليبقلا اذه نم لقعلا يف ديدش ريثات اهل ةيصوضملا

 ليملا ريثات دا امو ٠ دارفالا نيب دجوي اك موقو موق نيب مولعلل داد.ةسالا ةهج نم

 قئاقملا ةفرعمو مولعلا ليدحت ةيج نم لقعلا يف قباسلا 3 1
 منعا نف ٠ مولعلا باستكال هنع ةجراخ ةيفاعسا طياسو ند لقعال دب ال اًنلاث
 نال اللا كوجوو سكلا ةعلاطمو ناكم ىلا ناكم نم ةيلايلاو لامتنالا طلاس
 لقعلا, هبنت يتلا ةكرحلا بابسالاو اهنودب بولطملا ىلا لصوتلا ساوملا نكمي ال ينلا ظ

 ةيرح درا 902 0ر01 كلم ةسرغنملا ةساملساو لاخملاو تللذ يف هيرو 0

 ديعتسملا ركفلا نال مولعلا ليصختو قئاقحلا كاردال تابولاملا ربكأ نم يش ركفلا || ”
 تدجو دقو بسب يطخلا نا ايو ٠ مولعال بحي ام دادعتسا هيف 0 نا كمي ا ظ

 وتاني فوانملا نشل انشضلاو ظراشولا ركل نا دل نادلبا يف |
 ماظتنالا ىلا برع ءانباو رفا نم ةدلبلا هذه ناكس نم نيربتعملا تاوذلا نم ضعبلا |

 هال 1 لوصللا نم نيبغارلا ةبلطلا نيكمت لجال تاباطخلا ةدمحس فرعت ةدمش ف
 اقرالا لجال كتدايس ماما نالاتفقو دق ةدممملا هذه بلطو ءاعدتساب و ةطشارلا |
 لوقاف برعلا بادا وهو هركذ مدقنملا عوضوملا نع ثحيلا يف ثقولا نه ةصح |

 نيمدقالا مدادجا نوكب نيرخافتم نوهابتي برعلا ءانبا مس ام !ًريفك اننا
 فوقولا ملر سيتي مل مههنم نيرثكألا نا عم نوننلاو مولعلاب ملاعلا ىلع اومنا نييذلا مه
 لخافالا ضعب لوق ةعصن داقئعالا اوديدش نحو ٠ ةقيقللا ىلع

 لصح ذقام“ ىتفلا لصاامنا“ 1 دبا لضففو لسا لقفل
 قس انآ يحوي هلو ءالع انادجي ال مرلملا نم ةقبط' لعاتملا اندادجا قوص نابل ظ

 نمةيخيرات اياضت ضعب ركّذن نا اني أر دقف «كلذكا:فتا نحن نكت مل اذا راختفالا
 نيعتس ومالا اذه ينمملضف ةجردو نيمدقلملا داهج رادقم اهنمنيبتي ليبقلا اذهل

 مهثا-ةليسو نوكت نا ىسعو ةقيقأا لع فوقولا لعنامزلا امله ءانبا نم نورخأتملا اهب '

 ةدامفل
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 | :اعضوم اذ اودجو ائيح ىتش مولع يف سرادم نومي اوناكو ٠ مهقح نوفرعي و ءاهلعلاو ظ

 (جاوفاراهيف نرولخدي سانلا ناكف ٠ ناسحالاو اياطعلاب ةبلطلاو خياشملا نورمثيو ١
 صتملا جرخ هلل لجزلا نسا اذاىتح مولعلا نم نوعيطتسل امل يصحت ىلع نوفكعني و

 ٠ لامعالاو تاهنملا عيب نع [سمسمو لاملاو هاا ةطسب اعتمم ناطلسلا دنع ةفيظو وا

 | ٌبلط يف هريغل ةلانمنوكي كلذبو اهيف تافنصملا ءاشناو مولعلا يف عسوتلا غرفتيف
 | بابسسا تعطقتاف معلا يف كولملا ةبغر تطقست ود كل دك كلذ لاز انوع هل درجتلاو,

 | هرفهنم ريثك دقف ىتح هلهاهذلا ىنفاو هتافنصم ترث دو هليصحت يف يعسلا لطعتو بلطلا

 ا اكاد, لا الو هراكا لع اهتيقب تربو رثا الو نيخامل فرعي نأ
 )اال بر هن ذجلاو نيلوألا باد ١ نم تام ام تيحا ىتلا ةديعيلا ةديحلا ةلودلا

 7 6-6 هيل 0# : /

 4 يفامسلا سرطب عل 2 |

 ةداسلا اهيا ْ

 ظ نك تنررا يغبني يذلا عوضوملا اذه ىلع مالكلا يف عورشلا لبق نكلو ١ برع ١
 | 0 نا انمزاي رومالا قئاقح ىلع ًاققدم فوفولا يف ةيغر ل اني |

 ْ لوقنف راصتخالا هجو ىلع كلذو هل تامدقم ريظن اياضق ضعب
 ظ اذه نا عمو ٠ تابنلاو ناويحلاك يردتلاب وفا اهنأش نم مولعلا نا ةالوا

 ىلع لوصحلل ةريغك لوقع عاتجا نم دب ال دحاو ,لقع يف ًايئزج نوكب دق ولا
 أه يما يف دحاولا لقعلا داهجو ثحب مئات نوكني ثيحب لاونم نشحا ىلع ولطملا
 نم .هيلع لوصحلا رسيتي ال عاتجالا اذهو ٠ رثكأ وا رخ 1 لقعا لوصحلا ةروسيم
 نيرخ 1 موق دئاوف اموق توفي ال ثيحب امم مهجازتماو بوءشلاو لئابقلا عاّتجا نود
 اًداهتجا مزاعتست امنا لب دوقنلاو كالمالا اًقالخ ثروت النا مولعلا نأش نم كلذكو
 1 اهتفايبض قحب ماق نه دنع الا تبقث ال فويضلاكي شو ٠ اًيصخيش
 ا دل ع ما
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 ظ اذهلعلو ةتلتملا روصلا نم اًريغك اندروال كالذ يف عاستالا اتدرا' ولو ليبقتتت مسا ا
 | يناملل اهظافلا ةقباطم هب فرعت ام ةيبرعلا مولع نمو ٠ ةخللا هذهغ ريغ يف دوي الا !

 | رقرطب دحاولا ىنعملا داريا هب فرعي امو يناعملا لع وهو نيكرما كتابنا |

 اهب فرعت اماهنمو ٠ يناجر بلا سهاقلا دبع يشل اهعضاوو» قايبلا' لع وهو ةفلتذ

 قرع: ام اينمو « زكعملا قب هللادبع هعضاوو ٠ عيدبلا لع وهو مالكلا نيسحن هوجو

 ةمزتلالا ءازجالا ماكحا هب فرعت امو ٠ ضورعلا ع وهو رعشلا ني زاوم ماكحا هب |

  كلذب لصتيو ٠ دنحا نب ليلخلا اهعضاوو ٠ ياوقلا لع وهو تايبالا رخاؤا يق |
 ةريضاخحلاو ةحاصقلاو رثثلا ءانثناو رمشلا.- ضرقو وخلا لوصاو قاقتشالا امك ىتش نون

 كردي مل نم نوكيىتح هنايب لوطي امت اهب ةقلختملا ماكحالاو فورملا عطاقمو طخماو

 ناتسلا جراخ ىلا ميرلا هعيرض دق طقس َبلَْلا نك ةماعلا نيب فراعتملا ريغ

 مولعلا يف اوعستا مث ٠ عاونالا ةفلتخملا ةريغكلا ةحلاصلا راهلا نم هلخاد يف ام هتافو |

 انيس نب هللادبع قب نسا سيئرلا زل هيلا مة بسأ ناكو قطا م اوأوا دن ةعياشلا |

 نم عيش ىلا هقبس دق ناك هنا ريغ ةيبطلا ةعاندلا قح ىفوتسا يذلا وهو يراخيلا

 كرم نونف ىلع مهتافلؤم لقت ام اًريغكو ٠ ”يزارلا يركز نب دم يتلا كلذ
 نوضرعتي دقو ٠ رويطلا بط ينو ةةدرزلاو ليلا بط يشو ةرطيبلاك ةعانصلا هذه

 اهبمراغمو سارغالا ةعانصيفو ةحالفلاو هتاتواو سرغلا ةعانضيفنو ةدرزبلا نم ءيشل |

 يف اهيب ةقالعل تايعيبطلا لع بطلا لع ىلا نومي نيققحملا ءابطالا نم ثريغك نآكو ْ

 قيبسوملا لعو نادبالا يف ةيواعلا مارجالا ريثاثل موهنلا لو اهريغو ةيجازملا ماكحالا |

 ةنانك اوغرفا امو ٠ ىصحت ال تافلّوم كلذ يف لو ١ ضبدلا ماكحا يف هتدضاعملا

 سانلا ىلع هلل ”قح ام ينو تادابعلا اذوا ٠ فارطا ةثالث وهو هقفلا لع هيف دهجلا |

 يو ضيارفلا ثلاثلاو ٠ تالماعملا يف سانلا ىلع سادال ىتح ام يو عويبلا يناغلاو

 ققحلا هيقفلل مزال وهوباسحلا ط أضيا مهمواعنءو ٠تاومالا نم ءايحالل قح اه

 أ ىمو٠ ةحاسملاو ةسدنهلا لع هب لصتيو ةمولعملا ماهسسلا ةعسنو ةلوهجلا مامسلا جارختسال |[

 دق نونف كلذ نيبو ٠ خيراوتلاو باسنالا لعو بادالا صو تايملالا مع مهمولع

 ٠ كلذ وحتو رثالا ةفايقو ريطلا رجزو لمرلا برضو ةسارفلاو ةلابكلاك اهب اوللخت

 اهنم نودكمتبو مولعلا رم اًريثك نوفرعي ةيدقلا مايالا يف مههلب نمو كولملا ناكو
 | لعلا ناشب نونتني اوناكك لذأو ٠ لئاسملا ضعب يف ءالعلا ةيطخي نم مهنم ناكىتخ

 سس سس يي سيب سس سي سيييبييبيإِياإياس-سسل للملا



 « يجزايلا فنيصان يشل «

 ٠ مهن« ليلق الا ةباتكلا الو ة*ارقلا نوفرعي النديم موق اوناكب زعلا نا يفخي ال
 مهنا ُريغ٠ ةبرجتلاو ءارقثسالاب المع بطلاو موجنلا ينباليلق:الا مولع مدنع نكت مو |
 نويضتخي اوناكىت> رطاخلا ةعربسو ناسللا ةحاصفو. ركفلا ةهابن نم رققبط- ىلعا  يفااوناك |

 ومتو ٠ دادعتسالاو. ةيورّتلا دعب ممريغ هيلع ردقي ال ام هيف نوتايف ةلاخترا. رعشلا ظ
 موقلا  ءالّول نكي ملو٠ هيلع موجملا هسفن فلك نم الا هرادقنم فرعي ال ”يظع "ما ظ

 اويهذ' يتح ايف ننفتلاو مهتغل بيلي ىلا مهتمح نوفرصي اوناكق اهب نولغتشي لاعا

 نولعخي اوناكف ةقاذحلا نم مهدنع ام اهيف فرصتلا ىلع مدعاسو ٠ تهذم لكك لذ يف ١
 اهظافلا رابتعأب 0 ٠ هححصب لقعلا 2 |”ففادس يحبو اساكجنا نم ِح لكل ١ ٍء

 هيف تلخدو ءالسالا رهظ ىتحح كلذك اولاز اهو..." ةلوقعم اهءاكحا رابتعابو ةلؤقنم

 اهظافلا ينابم هب فرعت اه كلذ نف٠ ”نييلع فقي:ام دنع ابلصا ىلع ابظف#ي ظباوضو

 هنمو ٠ برظقتب بقلملا رينتسألا قب دمحا هعضاو لعلو 41 نيس ]ع وهو عضولا ظل

 هعضاوو فرصلا ]ءوهو ةفلنخلا يناءملا يف ةلوادتملا ظانلالا ةينبا ماكحا هب فرعت ام ظ

 دارملا ىنعملا لصا ىلع لادلا ظافلالا بيكرت هب فرعي ام همو٠ ليق انف ءارملا ذاعم |

 يذلا بارعالا ىلع هلاّتشال ةغالا هذه مولع ْءلِحا وهو. ةلبس نب دامت ىلا مهضعب

 وحن يف اك ينابملا فالتخاو يناعملا رادم هيلعو يراسلا حابصمو يراقلا ليلد وه
 ةحاباو لوالا نعيهنلا ىلع لدي برشت عفر ناف٠ نبالا برشتو كممسلا لكاتال

 ىلعو فرصلا بصنلا لطوفادئتسالل عفرلا ىلع واولاو ٠ اًعيمح اهنع يهنلا ىلع لدي
 ام موق يف بعالت كمي ظافلالاو يناعملاب بارعالا بعالت دقف ٠ فطعلل مزجلا
 ناسحالا ين ىلع عفرلاو دي ز نسح نم بجتلا ىلع لدي بصنلا ناف٠ ! ديز نسحا

 "نسحاو ةيمابفتسا ثلاغلا ىلعو اًقرصتتم العف نسحاو ةيفان يناثلا ىلعو دماج ”المف ْ
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 ل هيفكي نا اًرداق ( هل حالس مها هنال ) هي كام توصلا حضاو ةيعللا ميصق
 ماقم لكك سلم اهيلع ةلالدلا ىلا رطضب ةياغ لكى لع هتاجرد لدتل ركفو ةفطاع
 ظ امب اعداد ءارملا لوقلا نع | ديعب مالا عم يولي الو ىوه 0 ال الاقم
 ! ايلمجي ةككللا نم بلاقب ةغرفمو ىرعلا ةكشسمتارقفب يناعملا تاتش اماض قحلا هريايأ]

 قئاشو هظنل قئارب مهفلا باج اًفشاكميوق بيترتب داوملا !دراس لوبقلاب ةيرخ | *
 أ لؤني ظافلاب ةحضاولا ةلدالا نم ةقيقحلا هل *ىببت ام ةدوصقملا يناعملا اًيبغم هتاراكتبا |
 أ يذلا داحتالا ةمويدب اًيدانم راهزالا ريضن نم بيطلا فرذلا ةلزنم اهنم يناعملا كلت |
 | عارالا هيلع عمج اب هيزوئسا 57 0 قطان رأا ينطولا نأش نارمعلا هنع أشني ٠

 ععسلا نال قذاح مزاح لك اهيلع ءانثال حاتزي يتلا ةليلجلا بقانملاو ةنسحلا اياجيسلا نم |

 ىلع عقي هيسنلا عيجتسلاو لما باهسسالا بنجم هلم ريغ يف ءيش.ا عضو نم وبني
 أ هرددنا نلعيل هيف ردصتي اماقم ةباطخلا ربنم ذختم ريغ اليقث افيض اًنايحا عماسملا
 ا كيرقي هسفن حدام نال ١ نامزلا 0 فقوم فقاو هناو و مولعلا عدوتسم

 ا قاسرا ةباطخلاب دصقلا سيل هنال :اهزومر لك ةغللا تامجتم اوطبأعي نا اهيماس راق
 فكألا كرش ناعم طسدصقلا لب فكألا ةيدصت جولو ناذالاباوبا لأ تاوصا
 أ هيعماس قانعا هيلا تلواطت اذا الا اًبيطح بيطحلا دعي ال ةلمجابو اًناحتسا ةيدصتل

 مهفطاوع ىلع ؟حلاو مراكذا ىلع ءاليتسالا عاطتساو مراصبا هيف تصخخشو
 ' يذلاديقعتلا ىلا كدوقي هناف رعوتلاو كاياف ةباطخلات درا اذا ءاكحلا دحا لاق

 | يوك (ظفل هل سلاف ميرك ىنع» ةعاذا تدرا ناو ظافلالا كاهعسيو ناعما نيشي
 أ تناف ةطسوتملا ظافلالاب ةصاخلا ىنعم ةماعلا كناسل نابي نم غلبت نا كدكما نأو |

 ١ باكترال مزتلتو ةفاكلا هيلع رهظتف عجسلا ىلع اينبم هلك ك مالك ل عجت الو غيلبلا
 كنا 1٠١ الا نودصتب ال نومدقالا ناك دتف اهناكم يف ةقلقلا تائكلاو طقاسلا ىنعملا
 دصق ريغ نه قفتاو مالكلا ءانثا يف ةحاصفلا هب

 رو روس سس
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 | أ اًقدحو ةحب 4 رقاا دوهحو طوقسلاو ريدقتلا همس فواخا ن ده امنهددهتب ضر ةنيكسلاو

 ظ ' 0 .اكللاه ان اقيجت يعرب نا هيلع ر ذمتي نيذلا هيمماس تاداقتلا بيسأل
 ظ تاياغلاو ناكفألا

 ظ ا ةين الا ةلئسالا ماركلا تاوذلا اب ما مكعماسم ىلعيزلا نا ان قط اش
 تاب وعصلا ؛ هذه لع :ىرتاي: تعابلاىه ام

 يدل هماقمو دحاولا مادا هزكرم الشم ةثملا ماما بيطخما ركرم نوكي ال اذالو
 2 ماوس ىدل هماقم ءاقدصالا تفيفل

 رتد> ىلع مم ددحاو لكب/ عاتجالا هعورب ال فيفلب هعاتجا هعورب اذاملو

 ؛ لئاونابحت ىلع ةحاصنلا 7 نوري نع منو ةياطاطأب ءابطخخا ضعب مثعلتي اذاملو

 ١ نوسلاج 3 ةضي رعلا ةليوطلا ثيداحالاب اوفينتس نا ضعبلا عيطتسي اذاملو

 مبمادقا ىلع اوبصقنا اذا ةيزملا هذه نودقفي و
 ايدومت فوقولا ىلع ةباطخلا ءانثا يف ءانالا ءابطخخا ضعب رثوي اذامو بو

 مثرابتخال اهيوذ ريغ تاقصلا هذه دس ملعب د>ا نم ام نوبي مب ناكف ظ

 ١ مسا
 الب سل ةباطخلا ربنم يف هباصتنا دعب ةركاذلا هتناخ ءابطمخلا دحا نا ليق

 ثيح هفوقو وه يئادعا دلاب هقاملا دير | باذع سما نا ءامسلاب مسقا ةالئاق ضهن مث

 هايس حا اتنيسمب سس سال

 نالا ”فقاؤ انا

 ا ادلولا دن ريبو اهدئاوقو تافرعملا يف بطخ نا دعب ايط نا ك5

 ايمها لب اهتللج> نم اولعجي نا لضافالا نينلوملا تاف دقو لاق ةيبطلا بمكلا الي
 ) 51 تايلدينصلا هنم ديعساإل جالعلا اذهو ) بيهرلا فقوملا اذه لخع ل

 1 داام, لع ةناطخلا كلالف ةياوسسلل ةدص' ىلمتو مح اق لق اًعيذلكو
 اهيعماسب قلعتت اهضعبف اهمازتلاب الا ةباطخلا ماظتنا دقع متي ال يتلا طورشلا اما

 هسفنن بيطخلاب رخالا ضعبلاو

 0 لاق اما ىلا لب لوقيأ قمل اورظني النا .ين نيعماسلاب ةقلحمملا طوزشلاف
 ناو ةيناض اهوادج قبتو :٠ هراكفا شوشنت ال ى ءافضالا بناج تيطخلا ارريعي
 لوبقلاو ةقيقحلا لحم هلوق لح اذا هقوقح سيطخلا اوسخ ال

 اارلاللا ظبار ةركاذلاو زوضتلا يرق نوكي نا ي* بيظملاب ةقلمتملا طورشلاو
 امميلساسص

 ب بوو كه: ساس سس دب

 هككس سل د ا



 ظفللا ريب اهءاهبو بارعالا| ْ

 رابخالا فحصصو ةباتكلاكى خي ال كيو بيلاسالاو راكفالا اهمهأف اهناكرا اما ]
 اهب موقي امم رخالا ضعبلا هلل ام كش ليزتو مهضعب هلهج املع نينماسلا دين لا ظ

 تماستو هفراعم قاطن عسنا اهم ءرملا نا ىلا ةهيدبلا اندشرتو ٠ ةعطاسلا ةلدالا نم || ' ١

 اًرقتفم*لظي لب الع رومالا لكب طيحي نا عيطتسي ال ةيلقعلا هاوق تللعتو”هكرإدم
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 ابيلحو ةياردلا اهدومحجو عبطلا ةباطخلا سأر نيمدقلملا دحا لعج دقو . ظ

 ديفت اهنا لب هطسب سم ام ىلع اهدئاوف رصتقت لو ٠ قئاقحلا ضعب ىلا هدشري نم ىلا
 نيمدقتملا خيرات طستو ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلاونونفلاو مولعلاو ةسايسلا يش ام ضيا

 لوانتث اهنوكب امهنع زاننت اهنكلو ةليلجلا لايعالا نم اونا امو لاجرلا ريهاشم ريسو
 اًريرقن دشا نوكت اذذو ايهنم ىلوالا ةساحلا ىلع نارصنتقت ايهو ععملاو رظنلا يتساح

 ناك امبم عماسلا نال رطاوخل اًبيبنت عرساو نيباب نم اهيف اهلوخدل مأبفالا يف يناعلل
 لعفي ال ام ناسللا لعفي و ريثاتلا عقوم هنم بيطحلا توص عقي نا دب ال الما
 دوعت مهراكفاو مهفراعم تاجرد توافتو ءابطخلا بيلاسا فالتخا ىلع يشو٠ نانسلا
 فالتخا ىلع دحاو دصقم نع جري ال يتلا برطلا تالاب فزعلاك ةدحاو ةياغ ىلا

 0 توافتو اهتاهنن ]
 أَ ام مب وقنو نيحاجلا ةيكش كو نيضورتملا نانع قالطا يف اهتياغ اما ٠

 عقتراو اهدجي قساوب تدتما دق اذهلو ٠ كاوشالا نم ذفن ام دضخو تافضلا نم ظ

 ةيبادبلل ةاكشم دباعملا يف اهوذختلاف ًروكذم الحم مهنم لضفلاووذ املحاو اهنأش ||
 تائيملا ينو قالخالل ًضورمو بابلالا ريني اجارس سرادملا ينو ةايضفلل احابصمو || '
 ةينطولا نأش عفري ام ءارو دلل اككرمعو ةشداملا رفاظالا يوذل !ًذاعم ةيعامتجالا || (
 يف اًريأت رثكأ نكت ملوإو ٠ ةيماسلا تاياغلا نم كلذ ريغ ىلا ةيناسنالا ةلك يلعي و )

 ريبعتلا نسح نم بيطملا هيلا لصتيي ؟ قرطلا برقا نم رطاوخلل تبثاو ناهذالا ||
 ةنارم ءايطخلا اوفكو قاروالا رودص هتعو اب اهنع اوفتكال سيحصلا بولسالاو
 ةيلعلا ةباطملا ةولساب اجدمو اًروسج بيطخلا يراكامم هنال . ةيظعلا "قاشملا
 نماق ٠ هناكما دح نع اهعفد :جراخ ”ثاب وعص هب فخم نا دب ال ةيلقنلاو ةيلقعلاو

 هضوهن دنع هيلع يلوتسي يذلا بارطضالا عفد ىلع ىوقي ريسلا رزنلا ىوس بيطخ
 ةدملا مهيب دئاسلا سانلا, :نم ةفلملا فولالا ىدل ,هلئت نوكي ثيح ةباطخللا]
 / ا ا ممم ص ا
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 دع تتاستستب

 اعلا
 معا هعمل

 ا و 715011 لوقو ل دوتلا باب را نم نوقتأتملاو ةيبرعلا لهأ نم
 ْ تايانكلاو تاراعتسالاب قفملا ظنللاو ةغيلبلا بيلاسالاو لزجلا مالكلا مهباطختيف

 ةغلاملا هيف دصقي فيرش ىنعم يف مالكلا ناكاذا كلذكو ٠ زاجلا نونف رئاسو
 0000 ٠ ءداستلا نضمب ا ردصت ىلا بطلا لييقلا اذه نيو ٠ رعشلا هذا ظ هيف بهذي امن كلذ ريغو رصنلاو ةببالاو ةمشعلا فصوو نيبأتلاو حدل اك نيب زتلاو
 بجو ةصاخ مهنم نويءالاو سأنلا 317 بطوخ قو ١اههابشاو تاماقملا ًءاشناو

 0005 اكلذو ةرووشملا نيكارتلاو ةليسلا سلاسالاو ةسونأملا ظاتلالا راكان
 آس نم اذه لصف دب الو اههانشاو ةيسايسلا نابخالاو ةيمومتلاطلغاو ظعاوملا

 واضو هرما رهتشا ام يف الا ةراعتسالاو زاجنا نود ةقيقحلا مازتلاو ديقعتلاو زاحيالا

 | لالا هذه لغم يفريخ وهف لذعبلا ظنللاب الا ماهفالا نكمي مل اذاو مبغلا' يعيدب

 , ىلوا ميدفلاو الاو يصفلا نم

 بانطالا ثيح نم ظانلالاو يناعملا نيب بتاكملا قباطي نا كلذب قحل اممو

 عصي ام ىنعم لكل يطعبف ةلزجلاو ةقيقرلا ظانلالا ريذختو زاجلاو ةقيبتملاو زاجيالاو
 كلذ ريغ ىلا مالكلا لوخ هيلع ترجو نايبلا داع هيلع صن اه ىلع كلذ نم هل
 هعجرمو ههوجو واو ل نيهشتلا ونام تح عقب الو ةدعات هب طيخحي ال ام

 عا هللاو اياضقلا رثكأ يف ؟ا11 وهو ميلسلا قوذلا ىلا اًريخا
 همووهلسع

 ظ

 ةباطخلا

 ناسن؟4 يف اثالثلا ءاسم دوسالا كب مهرب اولتزع هاقلا يذلا باطخلا وهو

 توريب يف ةكريمالا تادبلا ةسردم ىدتنم يف ١89414 ةئس

 ةسردملا ةدمحت بللطل ةباجا

 : ةمدقملا دعب لاق

 فلّملا سايقلا يش ءاهكملاو نيبقيطنملا دنعو بطخ ردصم ةغللا يف ةباطخلا

 نموا ٠ هنالطب زيوجت عم نظلا بلاغل اءابتا اعجار نكح اهب <حي يتلا تاموظنملا نم
 هقدص يف ةهبش ال نمع اهرودص :مزاجلا قيدصتلا عقوي يتلا ار الآ يو تالوقملا

 اهف سانلا بيغرت هنم ضرغلاو ايباطخ سايق ىجسيو اهتسفنب راكتالا ةلباق اهنوك غم
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 أ ةخالاب كراك وأو هب قطن اك هيك و ىعْنف هب ثدحتل هنم دانعع“ دق نوكن اًفيدح | 2

 :كلذ لوحي ىتح شيوشتلاو ديقعتلا- نم اًرارفو هتوالطو هبولسا نسح يف اعم,ةماعلا |

 ىنعملا مهن نود نايحالا ضعب '

 ةالروط اًنمز ةباتكلل عشري نا نم هتاود ةنالاو هلق يرب لبق بتاكلل دب الو ] ظ
 "يم زراوخلاو عيدبلاو عفقملا نباو ظحاجلاك ءاغلبلا ناكشلملا عكا ملال يف هكرصي ْ ف

 ىوشو مهتكلم هيف عبطنت ىتح اهلاغءاو تاعلاطملا هذه نم رثكنو مهريغو نو دلخ «نباو أ ْ 5

 مدختسا نا ةدارا ريبعتلا بورمض يف مهبيلاسا ظفح دمتم بتاكاحو مهمَدَح عا :
 الو ٠ ضعبلا موتي اك اهنيعب يف اهمدختسسمل نا ال مالكلا نم هيدل ايف مهتارابع قسن !١

 نم هتلزنم تعفترا امهم بتاكلا ناف هماقل اطح وا هنم اعضو كالذ يف نا بسحي 1
 طابنتساو ةديدجلا بيكارتلا قالتخا نع رجل مالكلا لاجم يف هردص عستاو ةغالبلا
 اوبهانت فنيذلا مالقالا بابرا نم نولوالا هب ىلا ام ريغب ات ١ ةرككبملا بيلاسالا
 اذه يف مهعابتا دعي الو ٠ مدرتم نم ل اورداغي 2 اهقرطو ةعاربلاو امب ورضو ةغالبلا |[
 سابللاك مالكلا نال ٠ نيفاطخ ًاصوصل ةبتكلا رثكا ناك الاو ةقرسم مهب ماقئالاو | '

 نم ضيا بتاكلل دب الو ٠ يناعملا ٌءآزاب ةليلف لازت ال ترُمك امبم روصلاو يناعلل || ١
 عطاوم ين هيلا جاتحي امو لثملا ىرجم هنم يرجي ام ايس الو رعشلا نم ريغكلا ظفح
 مالكلا قبب نقل ىح هثوقلو همالك نيبزت نمبتاكلل - عفانم كلذل ناف مالكلا

 / لمحي رعشلا نه تيبب هعفشل ىتح هشوقتو هماتا يف تدب اميغ انستا

 باتكلا نمو :كلذ وحنو هل !دهاش وا هيلع الذم برضي واهل لصفبو هلصفم هب
 ليبس لع رعشلا نم ءيش داريا ىلا هيف جاتحي ثيح ىلا مالكلا نم غلب اذا ناك نه (ش

 ام هدنع ند هل مظنب ماقملا بساني ام هظونم يف دحي لو "رم امم هريغ وا داهشتسالا '

 مهدنع ىمسل ام يثو ىرخا ةدئاف كلذلو ٠ لوقم مالك جارخا هايا اجرخم هب لفي ١)
 هي هجيدبو رثن ىلا هل رعشلا نم تيبلا ىلا بتاكلا دمتي نا وهو موظنملا لحب
 قباك ناعكلا لوخ ءاربك نه. ريثك ةقيرط يهو هل اًنيبزثو مالكلا يف انننت همالك

 : اهريغو ميدبلاو نوديز |
 لكك مهوق قابط نوكي نا وهو مومتلا ىلع مالكلا ىلا هيف رظني ةرما شو . |!”

 رك بطاخي نا يغبنيف ضعب قوف اهشعب تاقبط مالكلا نا مولعملا نف لاقم ماقم |[
 بطوخ ىتف٠ كاذك ةقبط مالكلا نه ىنعم لكل راتخي ناو هب قيلت ينلا ةقطلاب |
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 "ا



 دوصقملا ريغ ةنوغل 1 ةدئاف اهيف تائكلا كلت ةجردملا ةلاقمل 0 در

 ةليسؤو ةباعكلا هي ةندح ةقيرط شو ٠ مالكلا ضرع يف [وفع تدروةلاقملا نم

 فارطاو مالقالا سوؤر ىلافحصلا نوطب نم اهيلا رقئفملا ةغللا تادرفم لقنأ ةنوق

 يف. اب هل ائيبزتو مالكلل اًنيسحتو باتكلا دنع ةلمعتسمل] ةغللا 0 ميو

١ 
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 58 رظافلا نع 10 دق هغللا نأ ء.ظب ةعدقوا ة هش لح تارعسو ٍناعل ة.محيالا

 0 ةنوحمه شو

 آ0 صئانلل نعم ءىلاللا قبا 0 لام ّرلاب فذقي رحيلك

 ءانملل ةاقناملا ةراخلا خخ يلابلا هذعب ا ,رفملا ٠ نم هب دل بتاكلا دعا قمو

 ا امل ةم“) الملاو تادرفملا تالت نيب 0 يف ذخا طئارشلا هذه قوتسا امم

 ركل ةلزنم نال ةرعامن ريغ وا رفانتلا نم ةمكلا يف فورح نيب عقي ام اهنيب عقي
 كانه ىعاري ام انه فعاري نا دب الف ةمكلا نم فورملا ةلزنم ةرابعلا نم

 أهفيعض نيب زيم نأ تادرفملا ربدت اهربدتف اذ د. تارابعلا ىلا يهتنا ىتمو

 0 ةفيعفلا الو يمال ٠ ةحوجرملا هوجولا ز ين ف اهبرغو 00 امموقو

 '1 كل الا ةرواجملا ةزاسلا يف اهنيعب ةدرقملا ةلكلا ةداعا سنو بلاثكلا
 رثئديح هل دب الف ٠ رع ام ىلع مالكلا ءانثا يف 0 70 0ك

 1 ظفالا رياغت عم روصلا تاهباشتمو تاريبعتلا تافدارتم هرعت طل
 اال نضع هيضلقل ا كالذ نع الضف اهمدختمل كلو تادرفملا نم هظفح ريظن
 هتوقلو مالكل لا زيزعتو باهسمالاو بانطالا دنع

 ال00 لع الو: ريبعتلا يف ةلوهشلا نتاكلا دقعت نا ةيلففللا ماكحالا نمو

 بيلاسالاو ةفول أملا هوجولا عابتا نعوسفنب مفرتي امنا هنا اًداقئعا ديقعتلاو نارغالا ةهج

 ةداجالا عم ةلوهسلا نال هسفنل اهئدحي مالكلا نء اترط عدتب نا ةدارا ةفراعنملا

 0 هلا 00 ةقيرط لضفاو ٠ ل>ارم نادحالا نيبو هنيبو بارغالا نم ريخ
 0 1 ل

 مو هعكي 20 دير «١ أ تثتدح 4.سقل بتتاحلا رودش نا مالكلا يبولساو

 ٠ عابطلا هم رفنت الو عامسالا هك ال اًقولام ايعيبط ركئنيح مالكلا يف اف ٠ طقف

 وا ةصق ةبتكلا ضعبل ارقن ام اريثك اناف عوقولا ريغك ةيمهالا ديد: 000000

 ُ ركل ةناطرلا : 0 ًاعفرتو دي دا ةوالط اهلقا يلا ةوالطل نم طظافلالا كلتا

 8 حلا بادأ كالذ 000 ام ديع الا هنع ديحي ال هيولساو 2 هب لح

١ 



 ناتعقر كيدي نيب نوكي دق هناف ناولالا ثالذ ىلع هب لثي ام رهظاو ٠ هتالاح نم | 3

 / مؤ التلا الا ببسنم "مث سيلو ىرخالا ىلع اههادحانسجنستف ةدحاو ناولاب تانتّلام ||
 |: لوفتف !ىردلا ةَعقو ىرت دقلو ٠ ةيناثلا ناولا نيب رفانتلاو ٠ ىلوالا ناولا نيب ||

 ىلع سقو ٠ اهبيع لازا وا قبلا ناكل يفالفلا نوللا اهنم نوللا اذه ناكم عضو ا 3
 ةيآف ثذا ٠ قالطالا ىلع تائكَرملا رئاسو موعطلاو ةيقيسوملا تاوصالا كلذ |

 | عضو ليبق نم كلذ امناو هتادرغم نيب ةمء الملا يمه انا بكرم لك فيس ماككمالا ||
 هلحم يف ءيِملا ْ

 رخآ..اًرابتعا يبسنلا رابتعالا . نم هل اع الضف بكرللا يف درفم لكل نا م

 يتاذلا هنسح درفملا ىفوتسا ىتف ٠ ادرج هيلا هيف رظني هحيتو هنسح ثيحم ايتاذ |!

 ماكحالا ماو بكرملا يف لاكلا ةباغ كانهف هاياو مالتي امب نرق ث
 فنا تفرع تالكلا تادرفم عومم يف امنا ةرابعلا نا تفرعو اذه تفرع اذا

 تامكلا كلت ءافيتسا دعب اهتالك نيب مو التلا ىلع نابترتم اهتوالطو ةرابعلا نسح 3
 ءاشنالا نسح هجو كل نيبتو ٠ نايبلا لع يف ررقم وه ام ىلع ةحاصفلا نماهتحأ| '

 | قس نكلو ٠ هداسفو هتححتو هتوقو هفعض بدس فرعت نا كيلع ناهو يتائثي نيا نم

 | م< التي امو هيف داسفلاو ةعصلا لحم نيعتو هنم عبقلاو نسحلا عضوم فرعت نا كيلع

 ٠ قوذلا ىلا ةلوكوم كلسملا ةبعص لاخلا ةديعب ةياغ هو ٠ تامكلا نم رفانتي امو
 سافنا ةعلاطمو نيديجلا ةبتكلا رافسا ةسارد ةفرعملا هذه سابتقال ةليسو نس-او

 ظ .ركذ فايس ام ىلع مل يدلاو مهي هادتالاو هابل
 ' لوا نا لع ريوصتلا نم روصملا عضوم ةراجكلا نم هسقن سناكلا عضواذاف

 ْ ءايع هعمر ام ىلع تادرفملا رايتخا نسح وه امنا همالك يف هيعاري نا هل يغبني أم 1

 ا ةنوحنلاو ةنوغللا اهماكحا ةيفوتسم ناسللا ىلع ةاهس معلا ىلع ةملس نوكت ناب نايبلا | ١

 أ كلذ يلا رطضا اذا الا ةبرغلا ةروهجشملا لكلا وحن وحنب ال ناو ٠ اهريغو ةينايبلاو ||

 / فقي الورندملابهيف اهاهجلكشي ال اًمشوم اهعضب نا رذثنيح هيلع بترتواهلا راقتفالل || ٠
 | املع لدت ةرابعلا تي ةنيرق بصنت وا ال فدار عفشت ناب 9 كلذو ٠ هنود[

 / نعم ةلك جاردا هب دصقي ةرعكلا ضعب هريخي لاهتسا وهو ٠ امل ةرسفملاك نوكتو ََ

 | ىلع لئالدلا نم انركذ اب اهعفشيف اهعقو نسحل وا اهيلا جايتحالل لمعتسملا مالكتا وأ
 ةجح ةرابعلا ءانثا يف اهديفتسيف اهريسفتل اهنع شيتفتلا ىلا اهئراق جاتخي الف اهانعم |[

 0اس سمسا

0 



 4 ليلد الب مولعملا هلييس كتالس بتاكلا نا ثيحي روفلا ىلع نهذلا ف ار

 ءازجبالا التو عوضوملا ةدحو ةيرورمغ روما ةثالث قيستلا يف ناك

 | ىجيردتلا اهلالةئساو

 | يوبواسا ناسنا لكل لاقي كاذلو ركفلا اهب حضوت يتلا ةرابعلا وه بولسالاو

 | نم لقا رثكوت لاقت يتلا هايشالا :ريتلوف لاق ٠ هدرس ةيفيكو ظفالا ءاقتناب قلعت
 قرغلاو ناسنا لك كردمب ين يتلا راكفالا يف نوبراقني سانلا عيمجناف اهئادا ةيفيك

 ا طيسلا مسجتو ةفيعضلا يوقثو ةبرغ ةداتعم هايشالا لعجت اهناف ريبعتلا ةيفيك يف
 ْ : عوضوم يا يف ديج باتك دجوي نا نكي ال بولسالا ندح البو

 || رييعتلا نسحو روعشلا نسحو ركفلا نسح هيف ةباتكلا نسح : هريغ لوقبو
 أ ب .الو امي ةيلقعلا ىوقلا لابعتسا نمضتي بولسالاو ٠ قوذلاو ءاكذلا يضعقيف
 لا ان دلخب ال تافاشعك آلاو تاعارتختالا ناف اد بمكام الا بتكلا نم
 ةلابنو قوذب 10 ةرابعلا نسح نكي ملام

 رهظم هنا ليق ىتح بتاكلا ةفد ىلع لقعلاب لادلا وه سفنلا وهو بولسالاو
 ا هريخ نع ةزيق تاقص ناسنا لكل نا. ثيحو سفنلاو لقعلا ىوقب هقلعتل بتاكلا

 سافتالاو بيلاسالا تفلتخا كلذإف

 « يجزايلا ليلخ زييسلل 0

 0000 ا ]رو قولا ةماللس اييلع نيني :نيفنلا يف تمار ةكلم ءاتنألا
 ةريصبلا 11 اللا عاد. ىلا رتك الا يف اييجرم ةتوافتما تاعيط ايف سانلاو
 سناتسا فيعضلا اهاعار اذاو هيف غبن ديجلا اهاعار اذا ماكحا هلو ٠ ةداملا ةرازغو

 لمجي امب ال دهن نا نسي ماكحالا كلت يف ثميلا لبقو ٠ هيف يرجلا ىلع هتناعاف اهب

 لوقنف اهنوتم حرشت وا متالصفم هب
 )او درفم لك دموي ناو ٠ تادرنم نم فلأتب امنا عومم لك نا ىنخيال

 | ىلعو ٠ ”ةفلاخم وا ةقفاوم اما نوكت نا دب ال ةبسنلا كلتو .ام ةبسن عومجملا كلذ يف
 كلذ وحنو فان وهما دقو ةئلحت ثري نم عومجملا ةلاح بترتث نيتبسنلا نيتاه |

 1-ما ا ل



 ه0

 هجوملا يودنرفلايكَلا لوق ىدّومو تابجاولا ظفحو قوقحلا ةياعرو ةماقتسالاو
 ظ يسانا لكوملا |

 كلسانلا يجي سانلل يحاو لدتعاو هقفتو ظفحا كتاذ
 تنكما ام ءاطملا نع هناسل مصعيل ةغالا لوصا ملعي نا تاذلاب ةباتكلا ةهج نمو :
 ةطخي اًدن قلعتي ام اصوصخ بادالاو مولعلا نم ةيفاك ةعطق ظفحيو ناسنال ةعمتلا

 ةيلاعلا دح ةفلابلا ةيلاعلا ةباتكلا اما لوقي اهف سمالا نم ةنبب ىلع نوكيل ةباتكلا | ٠
 «هرخافرعب الو هلوا فرعي يذلا لعلايف اهناف طرش اهرصحي الو دح دنع فقتث الكأ| ٠

 ابييف طرتشي امو ةباتكلا .ةعادم نآبي انن أش. اناو هددصب نت ان ءيش يف تبيبلو |
 عورشلا ناوا اذهو مالكلا هوجو عصاو برقا نم ماهفالا يف يناعملا لاخدا ثيححنم ظ
 هللا نوعب كاذ يف |

 نسدانل ا [سرذلا

 | تاسوسحملاو رطاوخلا نع ريبعتلا اهب داري ةعانص فيرعتلا يف مدقت اي ةباتكلا

 ظ وهو هحاضيإ دارملا رطاخلا : ناكرا ةثالث تاذ يثف مر ص بواساو جس عنخ

 اهببا وص لا دكر كانلا ىف حاضيالا كلذ هب ودب يذلا عضولاو ءاثنالا |[

 بواسالا ين كالذ |

 هلع ركن فشو بتاكلا هد عدلا رطاخلا وه عارتخالا وأ اة الاف

 | عوضوملاو رطانخا داجياب ركفلا نم ةوق هجولا اذه نم وهف هتباتك عوضوم هلعجيف
 ظ هذه يدا نم بوتكم لك يف دب الو عانقالا وا ريثاتلا وا ةياكملا يه ةحاصفلاو |
 | ةرثوملا روصلاب ريثاتلاو تايعقاولا نايبب لصحت ةياكحلاو هب نعمتجي دنو ثالفلا |

 ظ فتييبهاربلاب عانفالاو || ٠
 لإ لإ ولما دلابه نوكت نا يكب ال هناف عوضوملا ماسقا قيسأت وه عضولاو

 ضرغلا دقفيو قيسلت الب الج الإ هنأؤ هحاشبا ا ماظنلا ةظحالام 3 لب

 أ ةباعكلا لبقو اًقبع 'ئىراقلا بعتب عانقالاو ريثأتلاو باجتالاو ةدافالا نم اضوعو | 3
 ْ فرعي الو ىذلا كبتري مسرلا ذوي ل اذا هناف مالقاسوؤر ولو ممر عضو نم دب ال ْ 31

 تاذلاب ةدوصقملا ةمثملا ةلأسملا عيضو ةلممل يصافت يف لخدي كالذكو ءىدتبب فيك (|
 | دوعي نا ىلا نوربصي هيئراق نا هل نيا نمو حاضيالا يف دهتجا اك ليغم ريدر 1

 | هلمجت ةداعلا نكلو مسرلا اذه نع ةعبلا ىنغتسي ال ةريصقلا ةباتكلا يفو هليبس يدعيلا|

/ 
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 | شارقنا ىلا دعب كم رصم باتكل ةريسي ريغ ةلجو لضافلا يضاقلل ةريثك

 ؤ
 ا

 , ةيمافلا ةلودلا |

 ناكأم الا مالسالا ردصو ةيلهاجلا يف ءامدقلا مالك عجسلا اذه لخدي مو ظ
 هب داري امم نيذوعشملاو نايكلا ىلا ىزعي ام وا ةافقم ريغ لصاوف ةحيرتلا وفع هنم
 ناهذالا يف عارتخالا ةوق تفعضو نسلالا ىلع ةمجملا تلوتسا انفماهبالاو ماهمالا
 ةظففالاو لحتلا مالكلا رع. باتكلا لدعف دبعلا اذه ىلا ةبتاكملا يف ههاد ىرس
 0 نع اًماخ اهنولقانتي ةيلابلا ةقفلملا عاجسالا هذه ىلا يعيبطلا بولسالاو جذاسلا
 ا لاجلا عئاقو حاضياو يناعلا ءادحا يف مهروصقل | را لئاط الب مالكلا اهب نوليطيو ظ

 ' يلج دف تاكنملا نيب تلصحو تاذاعلا نم تراص ىتح زاخجيالاو ةغالبلا قي رط نم

 طقسو رومالإ مئاظع يف ءارءالاو كولمل نع تابتاكملاو ةيناوخالا تالسارملا يف
 ظ اشفي ةناطز هنم بتكي ام راصف ةكاكرلاو ةلافسلا ةياغ ىلا لسرملا مالكلا اهئارونم ظ

 ءلا يف نيخضارلا ع نع ضمخنو ء ءالهجدلا ضعب ْ

 ظ نيني و ةفلكلا هيلع ريظنف 3 0 عبصالا نبا لاق ْ

 0 لرزتلا ظفلللو ظئالا ننملا :باكترا عجلا لجال فلكتنو ةقشملا رثا هيف[:

 ظ فرصا لباهن 1 ةقلق اهنا 0 ةرفان ت ءاخ مج | يف ةبغر عطقلا هل ةلك تيعدتسا ا

1 
١ 

 مالكلا ءاج ناف ينابملا يوقن يف دهجاو يفناعملا ةعصو ظافلالا دي وجت ىلا طلال
 ظ اذا نقل آو نك كبك نبع نم هعطاقم تبباشتو ددق ريغ نم اًوفع 5

 | نولفتحي ال نوعدتنملا ناك دقف هعطاقم ةقفعلاف تاباتو هءاجا تلا قا ودك راف

 ْ دصق ريغ نم قفتاو مالكل !| ءانث ا يش ةحاصفلا هب ثنا ام الا هنودصقلي الو ةامح عجل

 | مهتارابعو ةقصال ههيناعمو ةيواستم مهظافلاو ةنزاوتم مهتالك تناكامناو باستكا الو
 ما * ةلثاه مهمالك لجو ةلباقنم موصفو ةقئار ا

 سماخلا سردلا

 ظ هيلا جاتحي امو بتاكلا تافد

 لكيف مزاي ام اهن. ةريفك أطورش بتاكلا يف نيمدقثملا ضعب طرتشا دق
 نكلو بتاكلاب *رصخي اهنمو ةلملاب ةيمومع ةمدخ يذ لك فو قالطالا ىلع ناسنا
 1 يناثلاو قالخالا لع يف هلوخدل انعوضوم نع جراخ لوالا برضلاف دبعلا تلذ ىلع |

 ا تابغلاو ما بدالا ةهج نم وهف بتاكلا ىلع انطرش اما خيراتلا بلاطم نم

2 
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 151 تالكلا يف قي رضصتلاو بازعالاب نولخي مهنا ىتح باقلالاو عاجسالاب نيمزتلا |

 عطقو يناذمهلا نامزلا عيدب لئاسرو يريرمل ا مامالا تاماقم عجسلا ديج نمو
 ك2 مسج
1 

 1 كواملا نع روبملا باطخو ناظلسلاو كاملا لالجو نيبزّتلاو ةعذوللا نم اضيا ةيفقتلا

 | وهو لسرتلا ةيناطملا تابطاخملا يف دومحملاو نياب و كلذ يناني بيهرتلاو بيغرتلاب
 أ ركرملا هلسرت ثيحو ردانلا لفالا يف الا عيه ريغ كرم هلاسراو مالكلا قالطا

 رعشلا بيلاسا رم وه يذلا وحنلا اذه ىلع اهألارجا اما هل فلكت ريغ نم ةلاسرا
 أ نع كلذل مهروصقو مهتنسلا ىلع ةمجملا ءاليتسا الا رصعلا لها هيلع لمح امو مومُدف
 | اذهب اوعلواو لسرملا مالكلا نع اوز8#ف لالا ىفتتمل هتقباطم نم هقح مالكلا ءاطممت ا«

 ' نم ردقلا ثالذب هنوربجيو دوصقملا ىلع مالكلا قيبطت نم مهعفن ام هب نوقفلي مهلا«

 ها ٠ اهتم عم ناعمتجي ال ةقباظم وا سجق مل كنف

 عبارلا سردلا ١
 || بئاطا نف ٠ اًنايبو ةرك ذت اهدرون عجنسلاو لسرملا مالكلا نم تاجذومن هذه

 ' اهيلا عرسا اهريغ كلم قى تراضو :تلغ اذا ةمالا" نإ م« نودل> نبا لوق كاذ

 ا اهوما كلم اذا لساكتلا نم سوفنلا ف. لصحي ام عا هللاو تالذ يف ببسلاو ءانفلا
 ٠ لسانتلا فعضيو لمالا رصقيف مههلع ةلاعو اهاوسل هلا دابعتسالاب تراصو اهيلع
 أ اذاف ةيناويللا ىوقلا يف طاشنلا نم هنع ثدحي امو لمالا ة دج نع وه امنا راّعالاو
 ةبهاذ ةيبصقلا ثناكو لاوخالا "رم هيلا وغَذي ام.نهذو لساكتلاب قمالا بهذ
 ع اوزحتو مهيعاسمو مهبساكم تشالتو مهنارمج صقانت مهلع لصاخلا ساقلاب

 ةرعظ ىلغتم لكل نيبلغم اوعيصاف يهتكوش نم بلغلا ضخ اب مهسفنا نع ةعفادملا
 هأ١٠ « لك لكل

 ةمالسلا نم وحنا اذه ىلع هخيرات ةمدقم يف امس الو نودل> نبا مالك لجو
 ةغالبلا فصويف ينامرلا نبا يلع لوق لسرملا مالكلا غلبت تسمو بيكرتلا ةعانمو

 ةيفاقلا نم هيلع بلذا ةدئافلا تناكو نيببتلا ىلع ينبو هنع فلكتلا طح ام ةغالبلا

 : « ىناملا ةقاشر عم ظفللا ةبوذعو لوانتملا برق عم جرخملا ةلوهس عمجو

 هلأس دقو اههنع هللا ىخغر ىلع قب نيس قدزرفلا لوق ةغالبلا لكتسم نمو

 رصنلاو كِيَلَع فويدلاو كنمم بواقلا : لاقف هيلا ريسملا دنع قارعلا يف.سانلا نك
 ءامسلا كيس

 هديسهسس م حاتلل



3 

 اا راسللا ريغ لأ دحوي داكي ال امج هنوعشل يذلا ىتتملا مالكلا اذه نا كلذ '

 1 ايم ةدودحملا يف وا تاغللا عيبمج ا روك نا بجو ًايعيبط ناك واف يلرعلا

 لقا ال ةلوصا

 نوزوم ريغ هنا الا رعشلا نم ةزوجرالا دح ىلع ىنقملا مالكلا وهف مجيملا اما

 تدم اذا ةقانلأ تعجحسو رده اذا ماملا عجم ملوق نم ةراعتسا كلذب يبس دقلو
 بطخلا رودصك نوكامالا ضعب يف نسح ناو وهو٠ ةدحاو ةهج ىلع اهنينح
 1 ا عاوسالا يف اهعقو نسحي يتلا لصاوفلا لثاقتو ظافلالا بسانت نم هيف اه مالكلا عطاقمو ظ

 ' بتاكلا ديقل لاملا ىضنة 1. ةقفاومو ءافصو ةجشب غيلبلا لسرملا نود ةلمجا يف هنا الا
 الو ةيللا قئاقحلا نايب يف هلاعتسا يغبني الف هيخا نم وا هنم دب ال ظفلب هيف

 هاج 0 ,درسلاو دقنلا عضاوم نم كلذ ريغ ف الو ةددالا لوصالا حاضيا يف |

 تاذلاب دوصقم ريغ رك

 .سسسسس بس

 لاك (نسردللا

 وهو رابتعالاو لمأتلاو رظنلاب ريدج مالك هددصب نحن اهف نودلخ قبال
 ةدحاو ةفاق هنم نيتلك لك ف مزتليو ًاعطق هب ني يذلا مالكلا وه مجمتا ٠ هلوق

 نم الاسرا لّسري لب ءازجا عطقي الو. ًاقالطا هيف مالكلا قلطي يذلا وه لسرملاو
 روغنملا يف هنزاومو رعدلا بيلاسا نورخأأتملا لمعتس| دقو اهريغ الو ةيفاقب ديبقت ريغ |

 , اذه راصو ضارغالا يدي نيب بيدنلا ميدقتو ةيفقثلا مازتلاو عاجسالا : راك
 ترورخأنملا رعساو ٠نزولا يف الا اقرتفي لو هنفو رعشلا بأي نم هاتان اذا روشنملا |

 لاععتسالا اورصقو ةيناطلسلا تابطاخملا يف اهوامحتساو ةقيرطلا هذه ىلع باتكلا ل
 ]1 ل اورو هيف :تبيلاسالا اوظلخو هوضترا يذلا نفلا اذه لع هلك روقمملا يف |
 0000 يلا اذمل ةياطلسلا تابطاخملا _تراضو ةقرشملا لهأ اصوصخو ا
 000002 يقرا هلآ ايما يذلا نولسالا 1ع لع ةيراخ نفتلا باتكللا
 لاوحا نم لاحلا ىفنقم ىلع مالكلا قوبطت يف ظحالي امل ةغالبلا ةهج ع

 بيلاسا هيف نورخ املا لخدا ىنقملا روثملا نوفلا ادعو بطاخلاو بطاخلا

 0000 ثلا باسا ذا . هنع ةياطلسلا: تايطاخلا هزنت درا بجوف زيشلا
 ا اانمالا لرضو فاصوالا ف نانطالاو لزملاب دجلا ظلخو ةيعذوللا
 | مانتلاو باطخلا يف كلذ ىلا ةرورض وعدت ال ثيح تاراعتسالاو .تابيبشتلا
 ا

. 
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 ةبامكلا ةعاروم ؛ ُ

 »ع قا كب تيدا 2 1 ظ ا

: . 
 لوالا سردلا

 ابماسقاو ةباتكلا دح 0
 عما ةئالا يفو ٠ ةمولعم موسرب رطاخلا نوع ريبعتلا ايعوضوم ةعانص ةباعكلا .
 0 ةيدغك ليمخلا ةعامل ليق هنمو اًباتكو ةباتك بتكي تك ملوق ردصم شو

 ةءا[ب ةيدانل ظافلإلاو 'فورملا ممج يا بتكي بتاكلا نا نيينملا نب ةسلللا |
 تالاعفنالا نم هب رعشي امو يلاعملا نم هلابب

 مهمايا يف اهيلع ةرئادلا طاخلاو اهعيذاوم ردقب ىتش اماسقا نومدقتملا ابلعج دقو

 أ هذه نم لكتحن اولعحو ارح لهو ءاذنالا ةباتكو كلل ةباتكو ةيسحلا ةبامك اولاقف ا

 ىتح ءاثنالا ىنعم يف اوعسوت مهنا ىلع اهدودح يف نهذلا هيني ةريخك اًعورف ماسقالا ١
 ىلع ةباتكلا نوديري مهو ءاشنالا ةعاند اولاقف ماسقالا كات لمي ىلع ريغكلا هقلطا |
 , : قالطالا |

 ببسلا لعلف هعرتخاو ادعبا اذا هئشني ءيشلا دنا ملوق ردصمةغللا يف ءاشنالاو
 هذه ناقثا يف لوالا طرشلا وه يناعملا عارتخا نا ةباتكلا ىلع هظفل قالطا يف

 نافاتخم ناعون ةفيرشلا انتخل باتكدنع هاثنالا يا وهو. هباب يف ءىجيس امةعانصلا |

 3 تازيمم تافدو ةدودحم دعاوثو ةمولعم لودا اهبنم لكلو عجتلاو رثنلا اههو |

 اليصفت اهعضاوم يف

 يناثكا سردلا
 ' مجتتلاو رثدلا

 نوكي ام الا ةعنص الو ةفاك الب ةحيرقلا وفع لسرملا قلطملا مالكلا وه رثنلا 1
 هجولا اذه نم وهف هنم عبطلاو معسلا هفلأي ام راثياو هعضاوم يف مالكلا مضو نها[ ١

 هناف هنم *عرف هاوس امو ءاثنالا يف لصالا وه لب مالكلا عاونا رئاس ىلع مدققم ١
 ىلع "لدي ٠ ةلاحم ال ةعيبطلا يف لصالاو ثداح ةيعانص هنود امو ”ليصا ”يعيبط |
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 مسا

 0 دضو سرا دملا هاسور نم لضفلا بابرا مدر اذا

 0 ' ماركحلا علا
 ( نيزعت ءارو يعسلاو مادقالا ىلا مفدي اذه لثم دضع نا ىنخي الو

 ظ نئازخ يف هعفانم راخذاو هدا ارف طاقثلا ىلع ةباطلا لمح ام هدهاعمو 0

 تاعوم# نم انيدلو « لاجر رصع لكل » روهشملا لوقلا ىلا ةراشا موقع

 ْ روهشملا اًرقثو الظن ممراكقا عومجت نادزملا باتكلا همها ٠ ريثك نيمدقالا |

 ٠ أن رع لضافلا هعماج انانغا يذلا « بدالا ينام »وهو هل ءابدالا نوب

 أ لع ةيدالا بلاطملا نرم ىعواف عمج ذا فيلاتلا نم بابلا اذه ق 11

 ان دنرقلا ءالضف رآثأ عمج ىلا امه اننرصو فصو هب ط.<ال ام اهفالتخا

 | اهفالتخا ىلع فتونغلاو تاءارتخالاو مولعلا عاوناب لفاحلا رش 00
 | ةيبدا ةيضرات ةيرصع اناا علاطملا ديفتسي ذا ةعونتم ةدئالا نوكتف

 غارة
 ا 0 رواد افاب انوزاوي نا ةيلعلا ةضبنلا باصصا انثابدا نم وجرملاف

 . ةيفاو ةتالا ةعبطلا يف نوكتل راكقالا نم انتعومم يف هنوأتري امو ددصلا
 ' هتارقنع جيبدت انتوفي الف هزجلا اذهيف ايش هلقنم ركّذن ل نمو "ضرفلاب
 قيفوتلا يلو هللاو٠ ةيلاتلا ءازجالا يف مم هتالاقم

 ردا 50

 حلا اب



 اغلب تاثفن مكصت ىلا ءابدالا هنابشب ودحي رصعلا حور ناكالا 3٠
 كتل حميدو ملا تايجاح نع ثّدحي رفس اهنال نيلسرتلاو باتكل

 فحت' نا ا دق « نال 0-0 د تنبأ

 ١ ا نب 3 5 .. ةيعلا ري ا

 اناعك تاوهص هب أنجيد ان مهمالقا تاغفنو مراكفا ت تان نم انعمجو

 : هانوعد يذلا

 26 رشع عسانلا نرقلا باتكل ررغلا يلاجس

 فالتخاواهعٌنتو عيضاوملا نولتل ارظن اليبس هبيوبت ىلا مطتسن ملاننا ديب |

 الو باتكلا ردق نم ضغبي ال كلذو٠ ايف ءاشنألا ب اقبطو تالا

 روطس كاسيف رثنلا تارذشرظن دوصقملا ذا ٠ هلع دامت ةجردم نوكيا ْ

 انتردقم مدعأو - 0 فالتخا ىلع ةعونتملا دئاوفلل امانتغا سورطلا

 مم هن الع ىلع ىمالا انكر ءاشنالاو ةغالبلا تاقبط بيترتب ركحلا ىلع
 همساب احرصم ةلاقملا بتاك ىلا ةراشالا

 ةظوفحف باقلالا اما

 ايس الو ةددعتم ءازجا ىلا هقاطن عيسوت ىلع-ةبنلا اندقع دقو
 -حإ





 ؛ ميما. ب نح ع ا 0
 ١ مهعاوسو حور كنا 0 ]

 ةامسملا هتدعكم يف عأبي وهو ه2 ليس :

 ل ٠؟ا . د١ ّظ
 وب 5 5

 را ا 9 ١
 لعل ٠ م ريما

 9 رمنللا قي رظ ىلع جربلا ةحاس قر ةنكاكلا 0( 19

 تو ريب يف '
 كيس د نيرو 5

 ١ 937. ةيس («ناننل ) ادبعب يف «ةيناؤعلا ةعبطملاب ةيناث

 انصصصصخسشس 1
 ١" فة زم رقلأةقم

 ْ ند ةقئاذلا ةذينملا تالاقملا نم قاّرام لكلع ند وهو

ج ب حال دم ةشسلا يلا 9 00
 : 00 4 كلم 1 ا
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